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 จุดประสงค์ในการก่อตั6งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดาํเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจ เพื&อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว องคก์าร
จึงตอ้งบริหารจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้าํกบัเทคโนโลยีซึ& งเป็นปัจจยัสําคญัในการ
พฒันาและเพิ&มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที&หลายๆ องค์การไดน้าํ Balanced Scorecard มา
ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพขององคก์าร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร (ICT) ก็ไดรั้บ
การยอมรับและนํามาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวงัที&จะใช้ทั6 งสองปัจจยันี6 เพิ&มความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
 งานวิจัยนี6 มุ่ งศึกษาปัจจัยที& จะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื&อสาร และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสารมาช่วยสนบัสนุนใน
การดาํเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นไปที&ปัจจยัทางด้านวฒันธรรมองค์การ และ
ลกัษณะความเป็นผูน้าํในองคก์ารเป็นหลกั 
 การวจิยัครั6 งนี6ไดพ้ฒันาแบบสอบถามเพื&อเก็บค่าปัจจยัต่างๆ จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยเนื6อหาใน
แบบสอบถามเป็นคาํถามเกี&ยวกบัความสัมพนัธ์ของวฒันธรรม ความเป็นผูน้าํ ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร และประสิทธิภาพขององคก์าร และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอย
เชิงเส้นแบบหลายตวัแปร ซึ& งจากการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร ความเป็นผูน้าํไม่มีผลต่อความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื&อสารเช่นเดียวกนั แต่ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร
นั6 น  มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยผู ้นําแบบนวัตกรมีส่วนสนับสนุนให้
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 The objective of a firm is able to maximized efficiency of business operation among 

economic rivalry.  To achieve these objective stakeholders have to manage the relationship 

between leadership and technology, which are the keys to developing and increasing organization 

efficiency.   

 While balanced scorecards are used in many corporations to measure performance, 

Information and Communication Technology (ICT) is widely used in organizations to increase 

competitive advantage and differentiate from competitors.   This research provides factors which 

enable organizations to understand the importance of ICT and best utilize ICT to support their 

business.  Therefore, organizational culture and leadership are the primary focal points of this 

research.   

 A questionnaire was developed to collect information about the relationship among 

organizational culture, leadership, ICT competencies and organization efficiency.  This research 

adopted multiple linear regressions as a statistical method to analyses the collected data.  The 

results shown that culture and leadership have no direct impact on ICT competencies, but ICT 

competencies impact organization efficiency.  Innovator act as a moderator of relationship of ICT 

competencies and organization efficiency. 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 

1.1  บทนํา 
 

 เนื�องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วและ
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายขึ'น เช่นเดียวกบัภาคธุรกิจที�มีการแข่งขนัที�สูงขึ'น ดงันั'นผูที้�อยูใ่นภาคธุรกิจจึง
พยายามนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารเข้ามาให้สนับสนุนงานของตน เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Porter and Milla, 1985: 156; 
Watcharong Paenpluem and Nithinant Thammakoranonta, 2012: 57)  
 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื�องมือที�ถูกใชใ้นธุรกิจทุกประเภท โดยธุรกิจแต่ละประเภทมี
ก าร ใช้ ง าน เท ค โ น โ ล ยี ส าร ส น เท ศ ที� แ ต ก ต่ าง กัน  (Watcharong Paenpluem and Nithinant 
Thammakoranonta, 2012: 60) ขอ้มูลที�ครบถ้วนและถูกตอ้งมีความสําคญั ระบบสารสนเทศจึงถูก
พฒันาขึ' นเพื�อที�จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี' ระบบ
สารสนเทศยงัเขา้มามีส่วนช่วยเป็นอยา่งมากในการวางแผนการทาํงาน โดยเฉพาะขอ้มูลเชิงลึกของ
ลูกคา้ที�จะทาํให้องค์การ พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเขา้ใจและสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ได้ (Khurram, 2008: 353) นอกเหนือจากการใช้ระบบสารสนเทศเขา้มาสนับสนุนกิจกรรม
ภายนอกกับลูกค้าของบริษัทแล้วบริษัทยงันําระบบสารสนเทศมาใช้ด้านการสื� อสารระหว่าง
หน่วยงาน การเขา้ถึงขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายก็ถูกนาํมาใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายเช่นกนั ซึ� งระบบ
สารสนเทศเหล่านี'ลว้นมีผลต่อการทาํงาน โดยในแต่ละองคก์ารต่างมีการใชง้านระบบสาระสนเทศ
ที�แตกต่างกนัขึ'นอยูก่บัเป้าหมายขององคก์าร  
 มีงานวิจัยที� ศึกษาเกี�ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์การกับการใช้งาน
สารสนเทศ ซึ� งวฒันธรรมองค์การเป็นปัจจยัที�จะสนับสนุน หรือสร้างจุดอ่อนที�จะทาํให้การนํา
ระบบสารสนเทศเขา้มาใช้นั'นสําเร็จลุล่วงหรือลม้เหลว (Bingi, Sharma and Godla, 1999; Esteves 
and Pastor, 2000; Krumbholz, Galliers and Maiden, 2000; Krumbholz and Maiden, 2001; Soh, 
Kien and Tay-Yap, 2000 Quoted in Ifendedo, 2007: 30)  
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ธุรกิจแต่ละประเภทมีวฒันธรรมที�แตกต่างกัน (Chatman and Jehn, 1994: 544; Cameron 
and Quinn, 2006: 75) ปัจจยัสําคญัอีกปัจจยัหนึ� งที�มีความสําคญัต่อการเกิดและการเปลี�ยนแปลง
วฒันธรรมองค์การ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หัวหนา้งานหรือผูน้าํในองคก์าร ในปี 1982 Kennedy and Deal 
ไดร้ะบุเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การในหนังสือชื�อ Corporate Culture ว่า วฒันธรรมองค์การเกิดขึ'น
ตามธรรมชาติของบุคลากรที�สังกดัในองค์การ ซึ� งปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ต่อวฒันธรรมองค์การ
ปัจจยัหนึ� งคือ ลกัษณะความเป็นผูน้าํ (Leadership Style) (Mozaffari, 2008: 679) โดยลกัษณะความ
เป็นผูน้าํแต่ละแบบจะมีความเหมาะสมกบัแต่ละวฒันธรรม (Cameron and Quinn, 2006: 128)  
 ถึงแมว้า่การนาํสารสนเทศและการสื�อสารมาใช้ในองค์การจะมีประโยชน์ต่อองคก์ารมาก
แต่การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั'นต้องใช้การลงทุนจาํนวนมากเช่นเดียวกนั และในการ
นํามาใช้งานต้องเกี�ยวข้องกับบุคคลากรในองค์การโดยตรง ดงันั' นเพื�อลดโอกาสที�จะเกิดความ
ลม้เหลวในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารมาใช้ในองค์การจนนาํไปสู่ความขดัแยง้
ภายในองคก์ารและส่งผลให้ประสิทธิภาพในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ารลดลง จึง
มีความสําคัญอย่างยิ�งที�จะต้องศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับบุคลากรในองค์การ เช่น วฒันธรรม
องค์การ ลกัษณะความเป็นผูน้าํ เป็นตน้ รวมถึงความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสารที�มีผลต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารไปใช้ในองค์การ ผูบ้ริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารควรให้ความสําคญั ตระหนกัถึงและนาํปัจจยัเหล่านี' ไปเป็น
ส่วนสนบัสนุนในการพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของ
การวางแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื�อให้การลงทุนทางเทคโนโลยีและสารสนเทศนั'นไม่สูญเปล่า 
ตลอดจนเกิดประโยชน์และผลดีต่อองคก์ารไดม้ากยิ�งขึ'น 
 

1.2  วตัถุประสงค์การวจัิยและประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 

 การวิจยันี' มีวตัถุประสงค์เพื�อมุ่งคน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ ลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และประสิทธิภาพองค์การ
ในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต ซึ� งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื� อสารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ การจัดสรรบุคลากรที�มี
ลกัษณะความเป็นผูน้ําที�เหมาะสมกับโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร และ
ประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต ซึ� งองคป์ระกอบเหล่านี' จะทาํให้การ
ดาํเนินงานขององคก์ารมีประสิทธิภาพ 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 

การวจิยันี'จะมุ่งเนน้เรื�องการหาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะความเป็นผูน้าํ  
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการ
เรียนรู้และการเติบโต โดยเลือกบริษทัที�ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจการเงิน 
เทคโนโลยี อุปโภคบริโภค โดยมีสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล 



 

บทที� � 

 

ทฤษฎพืี�นฐานและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

2.1  ประสิทธิภาพขององค์การ 
 

ในอดีตที	ผา่นมา การวดัประสิทธิภาพขององคก์ารจะพิจารณาเพียงดา้นการเงินเท่านั"น เช่น 
สถานะการเงินของบริษทั กาํไร ขาดทุน ซึ	 งเป็นการวดัที	บอกสถานการณ์ในอดีตแต่ไม่สามารถ
แสดงถึงศกัยภาพและแนวโน้มของบริษัทในอนาคต  Kaplan and Norton จึงพยายามเริ	 มคิดค้น
เค รื	 อ ง มื อ ให ม่  ที	 เรี ย ก ว่า  Balanced Scorecard ซึ	 งจะ มี มุ ม ม อ งด้าน ก ารเงิน  (The Financial 
Perspective) และเพิ	มมุมมองอื	นๆ นอกเหนือจากมุมมองด้านการเงินเข้าไปประกอบในการวดั
ประสิทธิภาพซึ	 งได้แก่ มุมมองด้านลูกคา้ (The Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการ
ภายในและการทาํงาน (The Business Process/Internal Operation Perspective) และมุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการเติบโต (The Learning and Growth Perspective) ซึ	 งจะช่วยให้ผูบ้ริหารเขา้ใจสถานะ
ของบริษทัไดใ้นหลาย ๆ มุมมองอย่างถูกตอ้งและกระชบั (Kaplan and Norton, 1992: 172) การวดั
ประสิทธิภาพในแต่ละดา้นมีดงันี"  

 \)   ดา้นการเงิน (The Financial Perspective) การวิเคราะห์ผลประกอบการทางดา้น
การเงินสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพขององค์การได ้โดยเครื	องมือที	ใช้อย่างแพร่หลายและง่าย
ที	สุด คือ งบดุลและงบกาํไรขาดทุน เทคนิคการวิเคราะห์สามารถทาํไดโ้ดยการวดัการเปลี	ยนแปลง
จากปีหนึ	 งไปยงัอีกปีหนึ	 ง หรือการหาสัดส่วนทางการเงินเพื	อเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตของ
องคก์ารหรือองคก์ารอื	น ๆ ที	อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 ])   ด้านลูกค้า (The Customer Perspective) เมื	อมองภายในขององค์การเอง ลูกค้า
อาจจะหมายถึงลูกค้าภายในองค์การ เช่น หน่วยงานขายที	ใช้ระบบขายที	พฒันาโดยหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ เราสามารถวดัประสิทธิภาพดา้นลูกคา้จากความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อระบบสารสนเทศที	ใชง้าน เช่น ดา้นความง่ายในการใชง้านและประโยชน์ที	ไดรั้บจากการใชง้าน 
เป็นตน้ 

 3)   ด้าน กระบ วน การภายในและก ารทํางาน  (The Business Process/ Internal 
Operation Perspective) เป็นการวดัการจดัการภายในองคก์าร ที	มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้และ
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ผลประกอบการทางดา้นการเงิน เช่น การนาํระบบสารสนเทศเขา้มาใช้วิเคราะห์แนวโน้มการขาย
สินคา้ทาํใหส้ามารถประมาณปริมาณของสินคา้ในคลงัที	ตอ้งสํารองไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ	 งเป็นการ
ลดตน้ทุนในการสาํรองสินคา้ เป็นตน้ 

 a)   ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (The Learning and Growth Perspective) เป็นการ
วดัประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ การพฒันาบุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงขึ"น เช่น 
การนาํระบบสารสนเทศมาช่วยในการจดัการความรู้ในองค์การ ให้บุคคลากรในองค์การไดศึ้กษา
เพื	อเป็นการเพิ	มศกัยภาพของตนเองซึ	 งส่งผลกบัประสิทธิภาพการทาํงาน 

การวดัประสิทธิภาพขององค์การสามารถทาํได้ในหลายด้าน โดยในแต่ละด้านสามารถ
ปรับเปลี	ยนตามเป้าหมายขององค์การ หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ขององค์การในช่วงเวลานั"นได้
ตามความเหมาะสม (Kaplan and Norton, 1993: 147) ดา้นการเงินจะเป็นสิ	งที	จบัตอ้งไดแ้ละจาํเป็น
ต่อธุรกิจ ดา้นลูกคา้จะเป็นตวักาํหนดลกัษณะหรือรูปแบบของสินคา้และบริการ ดา้นกระบวนการ
ภายในจะเป็นการกาํหนดเป้าหมายในการสร้างความแตกต่างและเพิ	มคุณค่าของสินคา้และบริการ
ต่อลูกคา้ 

เนื	องจากประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้และการเติบโตเป็นปัจจยัที	 เป็นพื"นฐานที	ส่งผล
ต่อเนื	องไปยงัประสิทธิภาพดา้นกระบวนการภายใน และกระบวนการภายในที	มีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลกับประสิทธิภาพด้านลูกค้า และการมีลูกค้าที	 มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การนั" นมี
ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Kaplan and Norton, 2000: 175) นอกจากนี"  Tippins และ Sohi (2003: 

743) ระบวุา่ การเรียนรู้และการเติบโตมีส่วนเกี	ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพองคก์าร  และความสาํเร็จใน

การจดัการความรู้ จะนาํไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์าร (พยตั วฒุติรงค,์ 2550: 20)   
การวดัประสิทธิภาพขององค์การในด้านการเรียนรู้และการเติบโตซึ	 งเป็นเครื	องบ่งชี" ถึง

ความสามารถหลัก (Core Competency) และทกัษะ (Skills) ขององค์การในปัจจุบัน (Kaplan and 
Norton, 2000: 175) และเป็นสิ	งที	องค์การจะตอ้งพิจารณาในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
เพื	อที	จะเปลี	ยนแปลงและปรับปรุงตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ขององคก์าร (Kaplan and 
Norton, 1993: 137) ตลอดจนเป็นสิ	งที	ทาํให้องค์การสามารถพฒันาและสร้างคุณค่าของตวัเองได้
อย่างต่อเนื	องในการนาํเสนอสินคา้และบริการใหม่ๆ เพื	อแข่งขนัในธุรกิจได ้(Kaplan and Norton, 
2000: 168) 

นอกจาก Kaplan และ Norton แลว้แนวความคิดเรื	องประสิทธิภาพองค์การในมุมของการ
เรียนรู้และการเติบโตที	น่าสนใจอีกแนวคิดหนึ	 งคือแนวคิดเรื	องการวดัประสิทธิภาพองค์การดา้น
การเรียนรู้องคก์ารของ Marsick และ Watkins (2003: 136) โดยทั"งสองไดพ้ฒันาแนวคิดเรื	องการวดั
ประสิทธิภาพองคก์ารดา้นการเรียนรู้องคก์าร โดยแบ่งการเรียนรู้เป็นเจ็ดดา้นไดแ้ก่ การเรียนรู้อยา่ง
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ต่อเนื	อง (Continuous Learning), การสอบถามพูดคุย (Inquiry and Dialogue), การทาํงานและเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม (Collaboration and Team Learning), การสร้างระบบ (Create System), การให้
อํานาจ (Empower People), การเชื	อมโยงภายในองค์การ (Connect the Organization), ผู ้นําเชิง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  (Strategic Leadership) , ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ท า ง ก าร เงิ น  (Financial Performance) , 
ประสิทธิภาพของความรู้ (Knowledge Performance)  แนวความคิดนี" ยงัครอบคลุมการเรียนรู้ของ
องค์การในทุกระดับ ตั" งแต่ระดับบุคคล ระดับทีมงาน ระดับองค์การ (Redding, 1997 quoted in 
Yang, B., Watkins K. E., Marsick, V,  2004: 35)  

การเลือกใชแ้นวความคิดของ Marsick and Watkins เนื	องจากมีความครอบคลุมกบัแนวคิด
เรื	องการเรียนรู้ขององคก์าร (Ortenblad, ]vv] quoted in Yang B. et al, 2004: 35) และแนวความคิด
นี" มีการพัฒนามาจากกรอบแนวความคิดด้านวฒันธรรมองค์การ (Yang B. et al, 2004: 35) ซึ	 ง
วฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัหนึ	งที	การวจิยันี" ใหค้วามสาํคญั 

 
2.2  วฒันธรรมองค์การ 

 
วฒันธรรม (Culture) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “สิ	งที	ทาํ

ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่”  
และองค์การ หมายถึง “ศูนยร์วมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที	ประกอบกนัขึ"นเป็นหน่วยงาน เดียวกนั 
เพื	อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ที	ก ําหนดไวใ้นกฎหมาย หรือในตราสารจดัตั" งซึ	 งอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐ เช่น องคก์ารของ รัฐบาล หน่วยงานเอกชน” 

วฒันธรรมองค์การ หมายถึง สิ	 งที	ท ําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะหรือกิจการที	
ประกอบขึ"นเป็นหน่วยงานเพื	อดาํเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ที	ตั"งไว ้ มีผูที้	ให้ความหมายของ
วฒันธรรมองค์การอื	น ๆ อีก เช่น เป็นความเชื	อ ค่านิยม ทศันคติ ความคาดหวงัที	องค์การกาํหนด
ขึ"นมาเพื	อใชเ้ป็นแบบแผนปฏิบติัร่วมกนัขององคก์ารขององคก์าร (สมจินตนา คุม้ภยั, 2553: 1) หรือ 
การสร้างค่านิยมและความเชื	อ ซึ	 งสมาชิกขององคก์ารหรือหน่วยงานใหค้วามสนใจ  
 หนังสือเรื	 อง Organizational culture and Leadership ของ Schein (2004: 25) ได้กล่าวถึง
วฒันธรรมในหลากหลายดา้น รวมถึงแนวความคิดเรื	องระดบัของวฒันธรรม โดยในระดบัแรกจะ
เป็นวฒันธรรมที	สังเกตเห็นไดห้รือแสดงออกชดัเจน เช่น การแต่งกาย กฎเกณฑ์ในการทาํงาน ใน
ระดบัที	สองวฒันธรรมจะอยู่ในรูปแบบของ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ พนัธกิจ ที	องค์การแสดงออกสู่
สาธารณะ และระดับสุดท้ายจะอยู่ในรูปแบบของ ความเชื	อที	อยู่ภายในใจ ไม่มีรูปร่าง ซึ	 งเป็น
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รากฐานของค่านิยมและพฤติกรรมร่วมของสมาชิกในองคก์าร โดยมกัจะเกี	ยวขอ้งกบัปรัชญาทั	วไป  
เช่น ความถูกตอ้ง ความยติุธรรม เป็นตน้ โดยระดบัสุดทา้ยนี"จะเห็นไดย้ากที	สุด 

Cameron และ Quinn (2006: 34) ได้พฒันากรอบของวฒันธรรมองค์การโดยสร้างขึ"นบน
แนวความคิดของ Competing Values Framework (Quinn and Rohrbaugh, 1983: 369) ที	พฒันาจาก
การวิจยัที	ศึกษาเกี	ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การและตวัชี" วดัประสิทธิภาพของ
องค์การ โดยกรอบแนวความคิด Competing Value Framework ประกอบขึ"นจากค่านิยมองค์การ
สองดา้น ไดแ้ก่  

ค่านิยมที	หนึ	ง คือ ค่านิยมดา้นกลยทุธ์ขององคก์ารวา่ มีการมุ่งเนน้ภายในและการบูรณาการ 
(Internal Focus and Integration หรือ Internal) หรือมุ่งเนน้ภายนอกและสร้างความแตกต่าง 
(External Focus and Differentiation หรือ External)  โดยการมุ่งเนน้ภายในและการบูรณาการจะ
เป็นการทาํความเขา้ใจตนเองวา่องคก์ารของตนมีศกัยภาพดา้นใด หรือใหค้วามสนใจในสิ	งที	ตนเอง
ทาํ ซึ	 งส่งผลใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพมากที	สุด ในทางตรงกนัขา้มการมุ่งเนน้ภายนอกจะเป็นการ
ทาํความเขา้ใจบุคคลภายนอก เช่น ลูกคา้ วา่มีความตอ้งการเช่นไรและตอบสนองความตอ้งการนั"น
เพื	อใหอ้งคก์ารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ค่านิยมที	สอง คือ ค่านิยมดา้นสภาพแวดลอ้มในองค์การวา่ องค์การมีการบริหารแบบเน้น
ความยืดหยุ่น มีความเป็นปัจเจกมีลกัษณะเฉพาะที	แตกต่างจากผูอื้	น (Flexibility and Individuality 
หรือ Flexibility) หรือเน้นความมั	นคง มีการควบคุม (Stability and Control หรือ Control) โดยการ
การบริหารงานที	เน้นความยืดหยุ่นนั"นจะเน้นการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็ว 
และในทางตรงกนัขา้ม องค์การที	มีการบริหารงานที	เน้นความมั	นคงนั"นจะคงไวด้ว้ยระเบียบแบบ
แผนที	องคก์ารเป็นคาํกาํหนด 

จากค่านิยมขององคก์ารทั"งสองดา้นดงักล่าว ทาํให้เกิดวฒันธรรมซึ	 งอา้งอิงเป็นวฒันธรรม
เด่น 4 ชนิด ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture), วฒันธรรมแบบเน้นความสัมพนัธ์ 
(Clan Culture), วฒันธรรมแบบมุ่งเน้นการเปลี	ยนแปลง (Adhocracy Culture) และ วฒันธรรมแบบ
การตลาด (Market Culture) รูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารทั"งสี	แบบมีรายละเอียดดงันี"  
  \) วฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) มีที	มาจากแนวคิดของ Weber, 
Taylor และ Ford (สมจินตนา คุม้ภยั, 2553: 7) คือ องค์การมีโครงสร้างหลายระดบั มีการแบ่งงาน
กนัทาํตามหน้าที	 มีความเป็นทางการสูงและเนน้การทาํตามระเบียบแบบแผนที	ไดว้างไว ้งานที	ทาํ
มกัเป็นงานประจาํ มีการควบคุมการปฏิบติังานอย่างชัดเจน ในวฒันธรรมองค์การลกัษณะนี" ให้
ความสําคัญกับความเชื	อถือได้ (Reliability) ความมั	นคง การควบคุมตามสายการบังคบับัญชา 
ลกัษณะภายในองคก์ารจะมีความยดืหยุน่ตํ	า ดาํเนินการล่าชา้และปรับตวัต่อการเปลี	ยนแปลงไดย้าก 
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  ]) วฒันธรรมแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Clan Culture) เป็นว ัฒนธรรมที	 ให้
ความสําคญักบัตวับุคคลหรือพนกังานมากกวา่งาน มุ่งให้ความสําคญักบัความยืดหยุ่นภายในและ
เป็นกนัเองมากกวา่เสถียรภาพและการควบคุมแบบวฒันธรรมแบบราชการหรือแบบการตลาด จาก
การศึกษาจาํนวนมากในยุค 1970 และ 1980 (Ouchi, 1981 อา้งถึงใน สมจินตนา คุม้ภยั, 2553: 20) 
ได้เขียนหนังสือชื	อ Theory Z : How American Business Can Meet the Japanese Challenge พบว่า 
วฒันธรรมการทาํงานแบบอเมริกันจะให้ความสําคัญกับความเป็นปัจเจก (Individualism) หรือ
ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ตรงข้ามกับวฒันธรรมการทํางานแบบญี	 ปุ่นที	ให้
ความสําคญักบัการทาํงานเป็นทีมและรับผิดชอบร่วมกนั (Collaboration) รวมทั"งสร้างบรรยากาศ
การทาํงานที	ร่วมมือร่วมใจ ความซื	อสัตยต่์อกลุ่ม ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การแบบญี	ปุ่นทาํให้
องคก์ารเปรียบเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ โดยที	ผูน้าํขององคก์ารมีหนา้ที	เหมือนบิดามารดาที	ทาํ
หนา้ที	ทั"งใหค้าํแนะนาํ เป็นที	ปรึกษา คอยช่วยเหลือและส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนกลุ่มพนกังาน
จะทาํงานด้วยความจงรักภกัดีต่อองค์การ (Loyalty) มีความอบอุ่น ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัเหมือนพี	
นอ้ง วฒันธรรมแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ทาํใหมี้ความยดืหยุน่ภายในองคก์ารสูง 
  �) วฒันธรรมแบบมุ่งเน้นการเปลี	ยนแปลง (Adhocracy Culture) เป็นลกัษณะของ
วฒันธรรมองค์การที	 มีความยืดหยุ่นสูงมาก ให้ความสําคัญกับการปรับตัวหรือปรับเปลี	ยน
ตลอดเวลา ลกัษณะผูน้าํก็มีลกัษณะของผูน้าํการเปลี	ยนแปลง หรือ Transformation Leadership ผูน้าํ
มีบทบาทสําคญัต่อการสร้างความเปลี	ยนแปลงให้เกิดขึ"นกบัองค์การดว้ยการกระตุน้พนกังานให้
กลา้เสี	ยง กลา้ทดลองคิดทาํในสิ	งใหม่และเนน้การให้รางวลัผลตอบแทนแก่ผูที้	ริเริ	มสร้างสรรคเ์ป็น
พิเศษ ส่วนพนกังานจะมีรูปแบบการเรียนรู้ผา่นการทดลองและสร้างสรรคสิ์	งใหม่ ๆ ให้แก่องคก์าร 
เพื	อแกปั้ญหาที	องคก์ารกาํลงัเผชิญใหส้ําเร็จลุล่วง ลกัษณะขององคก์ารประเภทนี" มีโครงสร้างหลวม 
ๆ แบบเมทริก (Matrix Structure) มีการทาํงานขา้มสายงานเพื	อการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ที	จะ
ช่วยให้งานประสบความสาํเร็จ ทาํงานเป็นทีม ใหอิ้สระในการตดัสินใจแก่พนกังาน รวมทั"งองคก์าร
สามารถปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งรวดเร็วและยงักาํหนดการทาํงานให้สอดคลอ้ง
ต่อการเปลี	ยนแปลงดว้ย  
  a) ว ัฒ นธรรมแบ บ การตลาด (Market Culture) ว ัฒ นธรรมป ระเภท นี" เชื	 อว่า 
นอกจากพนักงานจะบรรลุเป้าหมายงานที	ตั"งไวไ้ดแ้ล้ว ตวัพนักงานเองก็สามารถบรรลุเป้าหมาย
ส่วนบุคคลไดเ้ช่นกนั จึงให้คุณค่ากบัผลลพัธ์จากการทาํงาน พนกังานก็แข่งขนักนัทาํงานเพื	อใหง้าน
ของตนบรรลุเป้าหมาย มีความตอ้งการมุ่งมั	นที	จะประสบความสําเร็จทั"งเป้าหมายงานและเป้าหมาย
ส่วนบุคคล โดยอาศยัการสนบัสนุนส่งเสริมจากผูน้าํและกระตุน้ดว้ยคู่แข่งขนั มีการบริหารจดัการ
โดยยดึเป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์	ตอ้งการบรรลุ รวมทั"งมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ลกัษณะ
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องค์การเช่นนี"  ให้ความสําคญักับการมอบหมายงานตามความสามารถของพนักงาน การบรรลุ
เป้าหมายและประสิทธิผลในการทาํงานมากกวา่การยึดอาํนาจหนา้ที	หรือกระบวนการ องคก์ารที	มี
วฒันธรรมแบบการตลาด จะทาํใหอ้งคก์ารมีความยดืหยุน่สามารถปรับตวัต่อการเปลี	ยนแปลงไดดี้ 

ในงานวิจยัชิ"นนี" ได้นํากรอบแนวความคิดด้านวฒันธรรมองค์การ Cameron และ Quinn 
(2006: 34) มาใช้งาน เพราะว่านอกจากกรอบแนวความคิด Competing Value Framework จะใช้ใน
การสร้างกรอบทางวฒันธรรมแล้ว กรอบแนวความคิดยงัถูกนําไปใช้เป็นพื"นฐานแนวคิดเรื	 อง
บทบาทของความเป็นผูน้ําในลกัษณะต่าง ๆ รวมถึงมีการเชื	อมโยงไปยงัลกัษณะความเป็นผูน้ํา 
(Cameron and Quinn, 2006: 36) รายละเอียดของลกัษณะความเป็นผูน้าํจะกล่าวถึงในหวัขอ้ลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํ 

ในช่วงทศวรรษที	ผ่านมามีงานวิจัยสําคัญหลายชิ"นที	ได้เชื	อมโยงความสัมพันธ์ของ
วฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิภาพขององค์การ ซึ	 งในอดีตภาคธุรกิจไม่ไดใ้ห้ความสําคญั และ 
เชื	อว่าวฒันธรรมองค์การไม่สามารถบริหารจดัการได้ แต่ในปัจจุบันภาคธุรกิจได้ตระหนักว่า 
วฒันธรรมองคก์ารสามารถบริหารจดัการได ้และลกัษณะวฒันธรรมองค์การที	เด่นชดัสามารถเป็น
ส่วนหนึ	งของการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Barney, 1986: 663) ในขณะเดียวการจดัการ
ความรู้ในองค์การเป็นสิ	งที	แสดงถึงความได้เปรียบในการแข่งขนัเช่นกนั (Armbrecht et al, 2001 
อ้างถึงใน พยตั วุฒติรงค์, 2550: 5; BellDe Tienne and Jackson, 2001 อ้างถึงใน พยตั วุฒติรงค์, 
2550: 5; Buckley and Carter, 1999 อา้งถึงใน พยตั วุฒิรงค์, ]��v: 5; Inkpen, 1996 อา้งถึงใน พยตั 
วฒิุรงค,์ ]��v: 5; Marshall, Prusak and Shpilberg, 1996 อา้งถึงใน พยตั วฒุติรงค,์ 2550: 5)  

Leidner and Kayworth (2006: 363) ได้ท บ ท วน งาน วิจัยด้าน วัฒ น ธรรม ที	 เกี	 ยวข้อง 
กบัเทคโนโลยีจาํนวน 82 งาน สรุปไดว้่า งานวิจยัในระดบัองค์การส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบั
การหารูปแบบวฒันธรรมที	สัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อผูใ้ช้และความสําเร็จในการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้งานในองคก์าร (Harper and Utley, 2001; Kanungo, 1998; McDermott and Stock, 
1999; Tolsby 1998 Quote in Leidner and Kayworth, 2006: 364) และมีงานวิจัยที	 เน้นการศึกษา
วฒันธรรมที	เชื	อมโยงกับความสําเร็จของการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ 
(Baltahazard and Cooke, 2003; Chow et al, 2000; DeLong and Fahey 2000; Yoo and Torrey 
2002; Alavi et al, 2004 Quoted in Leidner and Kayworth, 2006: 368) 

นอกจากนี" วฒันธรรมขององคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จหรือความลม้เหลวในใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารภายในองค์การนั"น (Ifenedo, 2007: 38; Iivari, J. and 
Huisman, 2007: 35; Martinsons, Davison and Martinsons, 2009: 122)  
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2.3  ลกัษณะความเป็นผู้นํา 
 
 “ผูน้าํ คือบุคคลที	มีอิทธิพลต่อกลุ่ม สามารถนาํพาให้กลุ่มปฏิบติังานสําเร็จและบรรลุผล
ตามเป้าหมายขององค์การ” จากในอดีตถึงปัจจุบนัมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มทฤษฎีใหญ่ๆ คือ ทฤษฎี
คุณลกัษณะของผูน้ํา (Trait theories) ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories) ทฤษฎีผูน้ํา
เชิงสถานการณ์ (Contingency Theories) (Robbins, 2013: 369 - 373) 
  \) ทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํ (Trait theories) เป็นการพิจารณาคุณสมบติัของผูน้าํ 
(Trait) เช่น ทกัษะ (Skill) บุคลิภาพ (Personality) รูปร่างหรือลกัษณะทางกายภาพ เชื	อวา่ บุคคลเป็น
ผูน้าํโดยกาํเนิด เช่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ Napoleon Nelson Mandela หรือ Steve Jobs เป็น
ตน้ (Robbins, 2013: 369)  

Stogdill (1984: 35-71)ได้ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะของผูน้ําที	ศึกษาระหว่างปี ค.ศ. 
1904 - 1948 จาํนวน 124 เรื	อง พบวา่คุณลกัษณะของผูน้าํที	ช่วยให้กลุ่มสามารถประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายได้มีดังนี"  ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) ความพร้อม (Alertness to the Need of 
Others) ความเข้าใจในงาน (Understanding of the Task) ความริเริ	 มและมุ่งมั	นในการแก้ปัญหา 
(Initiative and Persistence in Dealing with Problems) ความเชื	 อมั	นในตนเอง (Self-Confidence) 
ความต้องการที	จะรับผิดชอบ (Desire to Accept Responsibility) ความเหนือกว่าและสามารถ
ควบคุม (Occupy a Position of Dominance and Control) 

การศึกษาภาวะผูน้าํโดยยึดดา้นคุณลกัษณะเป็นเกณฑ์นั"นพบว่า มีจุดอ่อนอยู่อย่างน้อย 4 
ประการ  ไดแ้ก่  ประการแรกไม่พบวา่มีคุณลกัษณะใดมีความเป็นสากลที	สอดคลอ้งกบัการเป็นผูน้าํ
ได้ดีในทุกสถานการณ์  ประการที	สองคุณลักษณะของผูน้ํามกัใช้ได้กบัสถานการณ์ที	ขาดความ
ชัดเจน (Weak Situation)  แต่ในสถานการณ์ที	มีความชัดเจน (Strong Situation) เช่น เป็นองค์การ
แบบทางการที	มีโครงสร้าง กฎระเบียบชดัเจนที	ปฏิบติัแน่นอน ในสถานการณ์เช่นนี"  คุณลกัษณะ
ของผูน้าํมีความสําคญัลดลง ประการที	สามยงัขาดความชัดเจนในแง่ความเป็นเหตุและผลต่อกนั 
เช่น ผูน้าํมีความเชื	อมั	นตนเองมาก่อน หรือว่าเมื	อประสบความสําเร็จในงานแล้วส่งผลให้ผูน้าํมี
ความมั	นใจตนเอง เป็นตน้  ประการสุดทา้ย คุณลกัษณะนั"นเหมาะเป็นเครื	องบ่งบอกถึงความเป็น
ผูน้าํมากกวา่การใชเ้ป็นเครื	องมือแยกคนที	เป็นผูน้าํออกจากคนที	ไม่ใช่ผูน้าํ 
  2) ทฤษฎีผูน้ําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories) ในช่วงปลายทศวรรษ  1940  
นกัวจิยัส่วนใหญ่เปลี	ยนแนวคิดในการศึกษาภาวะผูน้าํที	มุ่งเนน้ดา้นคุณลกัษณะไปสู่การศึกษาภาวะ
ผูน้าํในเชิงกระบวนการและกิจกรรมของผูน้าํซึ	 งสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เรียกวา่ การศึกษาภาวะ
ผูน้าํเชิงพฤติกรรม  โดยพิจารณาวา่ มีพฤติกรรมใดบา้งที	ผูน้าํที	ประสบความสําเร็จแตกต่างจากผูน้าํ
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ทีไม่ประสบความสําเร็จ  การศึกษาภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรมที	จะกล่าวถึงในที	นี" มี 2 ทฤษฎี ได้แก่ 
การศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท (Ohio State Studies)  การศึกษาภาวะผูน้าํของ
มหาวทิยาลยัมิชิแกน (University of Michigan Studies)  
 คณะนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท สหรัฐอเมริกา ไดส้รุปผลการวิจยัโดยจาํแนก
พฤติกรรมของผูน้าํออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure)  เป็นพฤติกรรมของ
ผูน้าํที	แสดงออกต่อผูต้ามโดยมุ่งที	ความสําเร็จขององค์การในเรื	องเกี	ยวกบัการจดัโครงสร้างของ
งานและองคก์าร การกาํหนดคุณลกัษณะของงานที	ตอ้งการ การกาํหนดบทบาทของผูน้าํและผูต้าม  
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การกาํหนดวิธีสื	อสาร การกาํหนดกระบวนการและวิธีการ
ทาํงาน  เป็นตน้  ซึ	 งเป็นพฤติกรรมของผูน้าํที	มุ่งความสําเร็จของงาน โดยผูต้ามมีโอกาสไดเ้รียกร้อง
หรือเสนอแนวทางการทาํงานไดน้อ้ยมาก ดา้นมิตรสัมพนัธ์ (Consideration) เป็นพฤติกรรมของผูน้าํ
ที	ให้ความสําคญัต่อความรู้สึกของผูต้ามในแง่การยอมรับความคิด การให้ความไวว้างใจ การแสดง
ความชื	นชม และรับฟังปัญหาของผู ้ตามอย่างตั" งใจ การรับฟังข้อเสนอแนะของผู ้ตามเพื	อ
ประกอบการตดัสินใจ การแสดงความเอื"ออาทรห่วงใยต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกนอ้ง เป็น
ตน้ (Robbins, 2013: 371) 

นอกจากการศึกษาภาวะผูน้าํที	โอไฮโอสเตทแลว้ คณะนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัมิชิแกน ก็
ได้ทาํการวิจยัเกี	ยวกบัพฤติกรรมของผูน้าํเช่นเดียวกนั โดยจาํแนกพฤติกรรมของผูน้าํออกเป็น 2 
แบบ ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้าํที	มุ่งผลผลิต (Production - Centered Leaders) ซึ	 งเป็นผูน้าํที	แสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ที	เกี	ยวกบักระบวนการที	นาํไปสู่การผลิต  เช่น พฤติกรรมในการกาํหนดมาตรฐาน 
การจดัแบ่งงาน การอธิบายขั"นตอนและวิธีการทาํงาน การนิเทศตรวจสอบการปฏิบติังานของคน
ทั"งนี" เพื	อประกันความสําเร็จของงาน  กับพฤติกรรมของผูน้ําที	มุ่งคนงาน (Employee - Centered 
Leaders) เป็นผูน้าํที	แสดงพฤติกรรมต่อพนกังานดว้ยการกระตุน้ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมายการทาํงาน การตดัสินใจที	เกี	ยวกบัการทาํงาน  พฤติกรรมของผูน้าํจะแสดงออกดว้ยการ
ไวว้างใจ เคารพต่อกนั ใชว้ิธีจูงใจต่อการทาํงานเพื	อให้ไดผ้ลผลิตออกมาสูง (Robbins, 2013: 371-
372) 
  3) ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ (Contingency Theories) ในปี 1967 Fiedler ไดพ้ฒันา
ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํองคก์าร 
(Leader - Member Relation) หมายถึง ระดับความไวว้างใจของผูป้ฏิบติังานในองค์การและผูน้ํา  
2) โครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึง ความชัดเจนของเป้าหมายในการทาํงาน การมี
มาตราฐาน การมีระเบียบการปฏิบติังานที	ชดัเจนง่ายขึ"น 3) อาํนาจที	ตามตาํแหน่ง (Position Power) 
หมายถึง ระดบัของการให้รางวลั และการลงโทษ ที	ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูป้ฏิบติังาน ทฤษฎีผูน้าํเชิง



12 

สถานการณ์ ของ Fiedler จะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาสถานการณ์ที	เป็นที	พึงพอใจมากที	สุด
สาํหรับรูปแบบภาวะผูน้าํในสถานการณ์หนึ	ง ๆ (Robbins, 2013: 373) 

นอกจากนี" ในปี  1984 Competing Value Framework  (CVF) ที	 เป็นกรอบแนวคิดของ
วฒันธรรมองคก์ารถูกนาํมาใชเ้ป็นพื"นฐานแนวคิดของบทบาทของผูน้าํแปดประการ (Quinn, 1984 
Quoted in Denison, Hooijberg, and Quinn, 1995: 527)  ซึ	 งเหมาะสมกับงานวิจยัชิ"นนี" เนื	องจากมี
การเชื	 อมโยงความสัมพันธ์ของลักษณะความเป็นผู ้นํา (Cameron and Quinn, 2006: 36) และ
กล่าวถึงลักษณะความเป็นผูน้ําที	 เหมาะสมในแต่ละลักษณะวฒันธรรมองค์การ(Cameron and 
Quinn, 2006: 128) 

ผูน้ ําทั" งแปดแบบได้แก่ บทบาทผูส้ั	งการ (Director), บทบาทผูผ้ลิต (Producer), บทบาท
ผู ้ตรวจสอบ (Monitor), บทบาทผู ้ประสานงาน (Coordinator), บทบาทผู ้อ ํานวยความสะดวก 
(Facilitator), บทบาทพี	 เลี" ยง (Mentor), บทบาทนวัตกร (Innovator) และ บทบาทโบรกเกอร์ 
(Broker) โดยผูน้าํแต่ละแบบมีลกัษณะดงันี"  
  \) บทบาทผู ้สั	งการ (Director) ผูน้ ําแบบผูส้ั	งการจะเป็นผูที้	คอยกําหนดปัญหา 
เป้าหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายต่าง ๆ รวมถึงประเมินผลงาน และให้คาํแนะนาํในการปฏิบติังาน ซึ	 ง
ผูน้ ําแบบสั	งการจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดบทบาท หน้าที	 วตัถุประสงค์ รวมถึงกาํหนดความ
คาดหวงัที	ชดัเจน 
  ]) บทบาทผูผ้ลิต (Producer) ผูน้าํในบทบาทนี"จะรับผิดชอบในส่วนของผลิตภณัฑ์
หรือบริการต่าง ๆ ขององค์การว่าได้ถูกจดัเตรียมไวโ้ดยจะพยามยามกระตุน้ ส่งเสริม และสร้าง
บรรยากาศในการทาํงานใหผู้ร้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัหนา้ที	ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
  �) บทบาทผูต้รวจสอบ (Monitor/Controller)  ผูน้ ําประเภทนี" จะต้องรู้ข้อมูลรอบ
ดา้น โดยจะคอยติดตามตรวจสอบถึงผลการปฏิบติังานที	ได้สั	งการว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที	
ตอ้งการหรือไม่ โดยจะพฒันาวิธีการวดัผลการดาํเนินการรวมถึงกาํหนดเป้าหมายแต่แรกพร้อม
ตรวจสอบอยา่งสมํ	าเสมอ 
  a) บทบาทผูป้ระสานงาน (Coordinator) ผูป้ระสานงานจะเป็นผูน้าํที	ทาํงานร่วมกบั
บุคคลอื	น เพื	อคอยช่วยเหลือในการวางแผน จดัตารางงานและจดัการภายในหน่วยงาน เพื	อให้แน่ใจ
ว่า งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาํเนินไปไดต้ามลาํดบัความสําคญัและเกิดความขดัแยง้น้อย
ที	สุด 
  5) บทบาทผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) ผูน้ ําที	ใช้บทบาทนี" จะคอยเป็นผูที้	
ช่วยให้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การมีความสะดวก
เป็นไปโดยง่าย โดยคาํนึงถึงพนัธกิจของกลุ่มเป็นหลกั ผูน้าํกลุ่มนี" จะคอยสนบัสนุนการทาํงาน การ
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แกปั้ญหา การตดัสินใจเป็นทีม กลุ่ม หน่วยงาน โดยจะคอยจดัการความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรใน
หน่วยงาน และสร้างแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกนั 
  6) บทบาทพี	 เลี" ยง (Mentor) ผู ้นําที	 แสดงบทบาทเป็นพี	 เลี" ยงจะตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากรเป็นอย่างดีในฐานะขององค์ประกอบหลักที	สําคัญในการขบัเคลื	อน
องคก์ารใหเ้คลื	อนไปขา้งหนา้ ผูน้าํแบบพี	เลี"ยงจะทาํงานกบับุคลากรที	ตอ้งการการฝึกสอนคาํปรึกษา 
ที	เกี	ยวขอ้งกบัหน้าที	การงานเพื	อให้บุคลากรคนนั"นสามารถปฏิบติัหน้าที	ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเกิด
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
  �) บ ท บ าท น วัตกร (Innovator)  ผู ้นําแบ บ น วัตกร จะเป็ น ผู ้นําที	 มี ความคิ ด
สร้างสรรค์โดยเป็นผูริ้เริ	 มแนวความคิดต่างๆ ทาํการทดลองและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ 
นอกจากนี"  ผูน้าํที	มีบทบาทเป็นนวตักรจะคน้หานวตักรรมและหาทางพฒันาองค์การให้ดีขึ"นด้วย 
ผูน้าํแบบนี"จะหมั	นพฒันาเครือข่ายของบุคลากรที	มีความคิดเชิงสร้างสรรภายในองคก์ารและให้การ
สนบัสนุน 
  �) บทบาทโบรกเกอร์ (Broker) ผู ้นําแบบนี" จะเป็นผูน้ําที	คอยติดต่อสื	 อสารทั" ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื	อที	จะนาํเสนอ เจรจาต่อรอง เป็นกระบอกเสียงให้กบัหน่วยงาน 
ในการหาทรัพยากรต่างๆ  ให้กบัทีมหรือหน่วยงานตนเอง ผูน้าํประเภทนี"จะมีทกัษะการสื	อสารและ
สามารถมองเห็นภาพรวมขององคก์าร 

Cameron and Quinn (2006: 128) สรุปได้ว่า ผูน้ ําแบบนวตักรและแบบโบรคเกอร์ นั" นมี
ความยืดหยุน่และการปรับตวัไดดี้มีความคิดสร้างสรรค ์ซึ	 งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมแบบมุ่งเนน้การ
เปลี	ยนแปลง (Adhocracy)  ผูน้ ําแบบพี	เลี" ยงและผูอ้าํนวยความสะดวกจะเห็นความสําคัญของ
บุคลากรและเอาใจใส่บุคลการให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างสะดวกซึ	 งสอดคลอง้วฒันธรรมแบบ
มุ่งเน้นความสัมพนัธ์ที	ให้ความสําคญักบับุคลากร ผูน้าํแบบประสานงานและผูน้าํแบบควบคุมจะ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมแบบราชการมากที	สุดเพราะจะเป็นผูที้	คอยประสานงานและควบคุมการ
ทาํงานให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัด และวฒันธรรมแบบการตลาดที	มุ่งเน้นไปที	ผลของการ
ทาํงานเหมาะสมกบัลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบผูส้ั	งการและผูผ้ลิดที	เป้าหมายถือเป็นสิ	งสูงสุด 

ถึงแมว้่า ในอดีตที	ผ่านมาจะมีการอภิปรายโตแ้ยง้ในเรื	องของอิทธิพลของผูน้าํวา่ ไม่มีผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การ (Meindl and Ehrlich, 1987: 91) แต่ในขณะเดียวกันนักปฏิบัติและ
นกัวิจยัรับทราบและยอมรับว่า ภาวะผูน้าํนั"นมีความสําคญั และพบงานวิจยัที	แสดงว่า ผูน้าํมีส่วน
สําคัญต่อประสิทธิผลขององค์การ (Day and Lord, 1988: 453; Kaiser, Hogan and Craig, 2008: 
107; Schimmoeller, 2010: 125) ดังนั" นองค์การควรจะต้องศึกษาองค์การตนเองเพื	อให้ทราบว่า 
รูปแบบองค์การของตนเอง และรูปแบบของความเป็นผูน้าํที	บุคลากรระดบัการจดัการควรนาํไป
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ปรับใช ้(Quinn, 1984, 1988 Quoted in Mozaffari, 2008: 683)  เพื	อที	จะเลือกผูน้าํองคก์ารให้มีความ
เหมาะกบัองคก์ารเขา้มาปฏิบติังานและนาํองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารที	มีประสิทธิภาพ มีงานวิจยั
พบวา่ วิสัยทศัน์และทกัษะในการสร้างแรงบนัดาลใจของผูน้าํแบบนวตักรจะจูงใจให้ผูต้ามสร้างสิ	ง
ที	 มีประสิทธิภาพมากยิ	งขึ" น (Nicholls, 1988; Quick,1992 Quoted in Ogbonna and Harris; 2000: 
768)  
 

2.4  ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
 

มีงานวิจัยที	กล่าวถึงความสําเร็จของระบบวางแผนบริหารทรัพยากรขององค์การ 
(Enterprise Resources Planning, ERP) ว่ามีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองค์การ โดยความสําเร็จ
ของการใช้งาน ERP เพื	อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี" การติดตั"งระบบโดยการใช้
ค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที	สุดเป็นอีกปัจจบัความสําเร็จเช่นกนั (Ifenedo, 2007:38) วฒันธรรมแบบ
ราชการจะช่วยในการควบคุมการระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ	งดา้นความปลอดภยัของระบบ
ซึ	 งตอ้งมีการตรวจสอบและดูอยา่งเคร่งครัด (Iivari, J. and Huisman, 2007: 35) รวมถึงการนาํระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้งาน นอกจากจะเลือกที	มีความเหมาะสมกบัองค์การแล้วองค์การ
จะตอ้งยืดหยุ่นปรับตวัให้ทนักบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นกนั (Martinsons, Davison and 
Martinsons, 2009: 122) 

ความสําคญัของสารสนเทศและการสื	 อสารนั" นมีมากขึ" นและเป็นความจาํเป็นเร่งด่วน 
(Glazer, 1991 Quoted in Tippins and Sohi, 2003: 745) ค ว าม ส า ม า ร ถ ท าง ด้ า น เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศสูงเป็นสินทรัพยที์	จบัตอ้งไม่ไดแ้ต่เป็นสิ	งที	ไม่สามารถเลียนแบบได ้(Itami, 1978 quoted 
in Tippins and Sohi, 2003: 748) ทาํให้องค์การที	มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมี
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสร้างความเป็นผูน้าํตลาด (Lei, Hitt and Bettis, 1996 quoted in 
Tippins and Sohi, 2003: 748) 

จาก Tippins and Sohi (2003: 747-748) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื	 อสารเป็นส่วนเสริมให้องค์การมีความเข้าใจและสามารถใช้งานเครื	 องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงรู้จกัถึงกระบวนการที	จาํเป็นต่อการจดัการขอ้มูล เช่น ขอ้มูลทางการตลาดและ
ข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี"  การจัดการความรู้ในองค์การมีส่วนเชื	อมโยงกับความ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	 อสาร (Tippins and Sohi, 2003; 750) ซึ	 ง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรื	องประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต งานวิจยั
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ชิ"นนี" จึงเลือกแนวความคิดของ Tippins and Sohi (2003: 748-749) ในส่วนของความสามารถทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื	อสาร 

Tippins and Sohi (2003: 748) ไ ด้ ส รุ ป ง าน วิ จัย ด้ า น ก า ร ต ล า ด  (Glazer, 1991) ด้ า น
ยุทธศาสตร์ (Leonard-Barton, 1995) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ortegay Gasset, 1993; 
Mitcham and Mackey, 1983, Taylor 1971) ว่า ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื	อสารนั" นคือการที	องค์การมีความรู้ที	จะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	 อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแนวคิดเกี	ยวกบัความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็นสามดา้น ไดแ้ก่ 
ความรู้ทางไอที การดาํเนินการทางไอทีและองคป์ระกอบทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื	อสาร 
  1) ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร (ICT Knowledge) หมายถึง 
องค์การมีองค์ความรู้ทางเทคนิคเกี	ยวกับวตัถุทางไอที เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (Taylor 
1971: 3) 
  2) การดําเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	 อสาร (ICT Operations) 
หมายถึง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินงานและมีกระบวนการจดัการ
ขอ้มูล เช่น ขอ้มูลทางการตลาดและลูกคา้ (Capon and Glazer: 1987) 
  3) ว ัตถุท างเท คโนโลยีสารส นเทศและการสื	 อสาร (ICT Objects) หมายถึง 
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และบุคคลากรที	ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นไอที (Martin 1988: 24) 

การลงทุนดา้นสารสนเทศซึ	 งตอ้งใช้งบประมาณค่อนขา้งสูงทั"งดา้น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ 
และพีเพิลแวร์ ดงันั"นการที	จะพฒันาระบบสารสนเทศขึ"นในหน่วยงานเป็นสิ	งที	ผูบ้ริหารและผูที้	
รับผิดชอบการพัฒนาระบบจะต้องร่วมกันตัดสินใจอย่างรอบคอบ (Fang and Chiu, 2010; 
Kankanhalli, Tan and Craig, 2005; Kim and Lee, 2006; Lin, 2006; Wasko and Faraj, 2005 Quoted 
in Ren-Zong and Gwo-Guang, 2011: 124)  

การศึกษาเกี	ยวกบัความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื	อสารวา่ส่งผลต่อความ
แตกต่างทางดา้นประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการเรียนรู้ละการเติบโตจึงเป็นขอ้มูลที	เป็น
ประโยชน์สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจดา้นความคุม้ค่าในการลงทุนและการจดัการ
โครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารของผูบ้ริหาร เพื	อให้การลงทุนดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื	อสาร สามารถสร้างประโยชน์ให้กบัองคก์ารไดท้ั"งในระยะสั"น (ช่วงเวลา 1 ปี) 
และระยะยาว (ช่วงเวลา 5 ถึง 7 ปี) (Braynjolfsson and Hitt, 2003: 793) 
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2.5  สมมุติฐานงานวจัิย 

 
 ความสําเร็จหรือความล้มเหลวในใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารภายใน
องคก์ารนั"น มีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมขององคก์าร (Ifenedo, 2007: 38; Iivari, J. and Huisman, 
2007: 35; Martinsons, Davison and Martinsons, 2009: 122) ถึงแม้ว่างานวิจยัดังกล่าวจะกล่าวถึง
การใช้งานระบบวางแผนบริหารทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resources Planning, ERP) แต่
หากพิจารณาให้กวา้งขึ" นในเรื	 องของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร
โดยรวมขององค์การ (Tippins and Sohi, 2003: 746) ว ัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	 อสาร (Martinsons, Davison and Martinsons, 
2009: 122) 

ดงันั"น จึงเป็นที	มาของสมมุติฐานขอ้ที	หนึ	 ง (H1) ของงานวิจยัชิ"นนี" วา่ วฒันธรรมองคก์ารมี
ผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื	อสารขององคก์าร  ดงัแสดงในภาพ
ที	 2.1 

 

 
 

ภาพที� 2.1  สมมติฐานงานวิจยัขอ้ที	 1 
 

ความสามารถทางเทคโนโลยีนั"นเป็นความรู้ที	จบัตอ้งไม่ได ้(Itami, 1978 Tippins and Sohi, 
2003: 743) มีงานวิจยั พบวา่ บุคลากรในองคก์ารไม่ชอบที	จะแบ่งปันความรู้ที	มีความเฉพาะเจาะจง 
เพราะกลัวสูญเสียความมั	นคงและสถานะความสําคญัในองค์การไป (Kankanhalli et al , 2005 
quoted in Ren-Zong and Gwo-Guang, 2011: 124) ดังนั" นหัวหน้างานหรือผูน้ําในองค์การควรมี
ส่วนช่วยในการจดัการเรื	องนี"ดว้ยการสร้างความเชื	อมั	นให้กบับุคลากร (Fang and Chiu, 2010; Lin, 
2006 quoted in Ren-Zong and Gwo-Guang, 2011: 124)   

จาก Ren-Zong and Gwo-Guang (2011: 124) สรุปไดว้า่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื	อใช้
สนการจดัการความรู้นั"น จะตอ้งคาํนึงถึงผูใ้ช้งานเป็นเรื	องแรก การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื	อสารเขา้มาใช้งานในควรเลือกระบบที	มีความเหมาะสม (Nevo and Chan ]vv�a quoted in 
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Ren-Zong and Gwo-Guang, 2011: 124) นอกจากนี"  การพัฒ นาระบบสารสนเทศในองค์การ
ผูบ้ริหารควรจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและรับผิดชอบ รวมถึงเป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กินการใชง้าน 

ดงันั"น จึงเป็นที	มาของสมมุติฐานขอ้ที	สอง (H2) ของงานวิจยัชิ"นนี" ว่า ลกัษณะความเป็น
ผูน้าํมีผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารขององคก์าร ดงัแสดง
ในภาพที	 2.2 

 

 
 
ภาพที� 2.2  สมมติฐานงานวิจยัขอ้ที	 2 
 

นอกจากการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารมาใชใ้นองค์การเป็นการสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและช่วยสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานของผูป้ฏิบติังานแลว้ (Porter and 
Millar, 1985) การพฒันาเทคโนสารสนเทศและการสื	อสารในองค์การนั"นเป็นสิ	งทา้ทายผูบ้ริหาร
เป็นอยา่งมากเช่นกนั การที	จะพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื	อสารขึ"นในหน่วยงานเป็นสิ	ง
ที	ผูบ้ริหารและผูที้	รับผิดชอบการพฒันาระบบจะตอ้งร่วมกันตดัสินใจอย่างรอบคอบ (Fang and 
Chiu, 2010; Kankanhalli, Tan and Craig, 2005; Kim and Lee, 2006; Lin, 2006; Wasko and Faraj, 
2005 Quoted in Ren-Zong and Gwo-Guang, 2011: 124) เพราะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื	อสารมาใชอ้าจจะกระทบต่อกระบวนการดาํเนินงานและการบริหารที	เป็นอยู ่หรืออาจจะมีผล
ก่อใหเ้กิดการเปลี	ยนแปลงในองคก์ารได ้ 

ในอดีตมีการศึกษาถึงประโยชน์ของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารมาใชใ้น
การทาํงาน โดยกล่าวถึงผลตอบแทนจากการลงทุนดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื	อสาร
วา่ สามารถสร้างประโยชน์ให้กบัองคก์ารไดท้ั"งในระยะสั" นและระยะยาว (Braynjolfsson and Hitt, 
2003: 793) โดยองค์การจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารมาช่วยจดัเก็บและวิเคราะห์
ขอ้มูลของลูกคา้ (Khurram, 2008: 341) นอกจากนี"  ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื	อสารยงัมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ โดยมีปัจจยัด้านการเรียนรู้ขององค์การนั"นเป็นส่วน
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพที	ดีขึ"น (Tippin and Sohi, 2003: 743)  โดยประสิทธิภาพองคก์ารในมุม
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ของการเรียนรู้และการเติบโตที	ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ารดา้นอื	น ๆ (Kaplan and Norton, 
200: 175) และเมื	อพิจารณาในมุมมองของการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การแล้วเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื	อสารอาจจะสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์ารได ้(Robey and Boudreau, 1999; 
Robey, 1997 Quoted in Warren and Myungsin, 2007: 22) แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ	งของความรู้ขององคก์ารที	สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Itami, 1978 
quoted Tippin and Sohi, 2003: 743) 

ดงันั"น จึงเป็นที	มาของสมมุติฐานขอ้ที	สาม (H3) ของงานวิจยัชิ"นนี" ว่า ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการ
เรียนรู้และการเติบโต ดงัแสดงในภาพที	 2.3 
 

 
 
ภาพที� 2.3  สมมติฐานงานวิจยัขอ้ที	 3 
 

จากสมมุติฐานทั"งสามขอ้และการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้ ปัจจยัทั"งสอง ไดแ้ก่ วฒันธรรม
องคก์าร และความเป็นผูน้าํ มีผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสาร
และความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื	อสารมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
องคก์าร จึงเกิดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัวา่ วฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีอิทธิผลต่อ
ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื	อสาร และส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ารใน
มุมของการเรียนรู้และการเติบโต ดงัแสดงใน ภาพที	 2.4 
 

 
 

ภาพที� 2.4  กรอบแนวคิดการวจิยั 



 

บทที� 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1  การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  

ประชากรเป็นบริษทัที�อยูใ่น 3 อุตสาหกรรม คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน เทคโนโลยีและอุปโภค
บริโภคเพราะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที�มีการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
อย่างต่อเนื�อง จากข้อมูลโครงการสํารวจข้อมูลเชิงลึกในพื.นที�  // จังหวดั สํานักงานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2555 บริษทัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจาํนวน 
6,023 บริษทั เป็นบริษทัจดทะเบียนบริษทัจาํกดัในธุรกิจการเงิน เทคโนโลยีและอุปโภคบริโภค 
จาํนวน 1,684 บริษทั และบริษทัที�มีรายชื�ออยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวน 541 
บริษทั เป็นบริษทัในธุรกิจการเงิน เทคโนโลยีและอุปโภคบริโภค จาํนวน 138 บริษทั   รวม 1,822   
บริษทั ดงัแสดงในตารางที� 3.1 

องค์การที�จะทาํการสํารวจเป็นองค์การในกลุ่มธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี และอุปโภค
บริโภค องคก์ารในกลุ่มนี. จะมีการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินงาน บนัทึกขอ้มูล และ
ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ� งเป็นลักษณะทั�วไปขององค์การที�มีความจาํเป็นในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารช่วยในการทาํงาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552: 
7; Antlova, JKKL: 152 อา้งถึงใน พยตั วุฒิรงค์, J//K) และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากสํานกังานสถิติ
แห่งชาติ (2556: 8) ที�ระบุวา่ องคก์ารที�มีบุคลากรมากกวา่ 10 คนขึ.นไป จะมีการใชง้านคอมพิวเตอร์
ในการดาํเนินงาน 65.5 ถึง 99.6 เปอร์เซ็นต ์ การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตสําหรับองคก์ารที�มีคอมพิวเตอร์
ใช้คิดเป็น ร้อยละ 80.1 (สํานกังานสถิติแห่งชาติ 2556: 13) แสดงให้เห็นวา่ องค์การให้ความสําคญั
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
เป็นปกติในการดาํเนินงาน  

แบบสอบถามถูกส่งไป 300 บริษทั บริษทัละ 5 ชุด โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคลากรที�มี
ตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้หน่วย หวัหนา้งานขึ.นไปที�ทาํงานในบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัที�มีประเด็นดา้นลกัษณะความเป็นผูน้าํเป็นตวัแปรที�ตอ้งการศึกษาในครั. งนี.  
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ตารางที� 3.1  เปรียบเทียบจาํนวนประชากร จาํนวนที�ส่งและกลุ่มตวัอยา่งแยกตามกลุ่มธุรกิจการเงิน 
เทคโนโลยแีละอุปโภคบริโภค แบ่งตามประเภทขององคก์าร 

 
 ประชากร จาํนวนที�ส่ง กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มอุตสาหกรรม จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
การเงิน 1,036 57 171 57 6 19 
เทคโนโลย ี 114 6 18 6 14 44 
อุปโภคบริโภค 672 37 111 37 12 38 
รวม 1,822 100 300 100 32 100 

 
จากตารางที� 3.1 ทาํการเปรียบเทียบประชากรกบักลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างธุรกิจ

อุปโภคบริโภคมีการกระจายตวัสอดคล้องกับประชากร กลุ่มเทคโนโลยีมีจาํนวนสัดส่วนของ
ตวัอยา่งมากกวา่สัดส่วนของประชากร กลุ่มการเงินมีจาํนวนสัดส่วนของตวัอย่างน้อยกวา่สัดส่วน
ของประชากร 
 

3.2  การพฒันาแบบสอบถาม 
 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับงานวจิยัคือ แบบสอบถามที�ประกอบดว้ยขอ้
คาํถามเกี�ยวของกบัสมมติฐานที�ตอ้งการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง วฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะความ
เป็นผูน้าํ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร และประสิทธิภาพขององคก์าร  

แบบสอบถามมี 5 ส่วนประกอบไปดว้ย 
1) ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน    7  ขอ้ 
2) แบบวดัดา้นวฒันธรรมองคก์าร    จาํนวน    6  ขอ้ 
3) แบบวดัดา้นลกัษณะความเป็นผูน้าํ  จาํนวน  60  ขอ้ 
4) แบบวดัดา้นระบบสารสนเทศ     จาํนวน 15  ขอ้ 
5) แบบวดัดา้นประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของ จาํนวน  33  ขอ้ 

การเรียนรู้และการเติบโต    
การสร้างแบบสอบถามดัดแปลงคาํถามจากงานวิจยัและทดสอบความถูกต้องของการ

ดดัแปลงแบบสอบถาม โดยได้รับคาํปรึกษาจากนักวิชาการทางด้านระบบสารสนเทศที�มีความ
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เชี�ยวชาญตรงกบัหัวขอ้งานวิจยัในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการดัดแปลงคาํถามจากฉบบั
ภาษาองักฤษมาเป็นภาษาไทย เพื�อใหภ้าษาที�ใชใ้นถูกตอ้งตามทฤษฎีที�ตั.งไว ้(Content Validity)  

หลงัจากทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามแลว้ ไดท้าํการทดสอบการใชง้าน
จริงของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล (Pilot Test) กบับริษทัที�อยูใ่นกลุ่มธุรกิจ
การเงิน เทคโนโลยีและอุปโภคบริโภค ซึ� งมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารใน
องคก์าร จาํนวน 20 คน เพื�อทดสอบความเขา้ใจและทดสอบความน่าเชื�อถือ 

ผลจากการทดสอบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามได้ครบสมบูรณ์ แต่มี
ขอ้มูลป้อนกลบัเกี�ยวกบัความไม่คุน้ชินกบัคาํศพัทภ์าษาไทยบางคาํ แต่ไม่กระทบต่อความเขา้ใจของ
ผูต้อบ มีการขอใหป้รับประโยคบางประโยคเพื�อใหอ่้านง่ายขึ.นและยงัคงรักษาใจความเดิมไว ้ 

แบบสอบถามสําหรับการวิจยัไดท้ดสอบความน่าเชื�อถือ (Reliability Test) โดยวิธีคาํนวณ
ค่าสัมประสิทธิb แอลฟา (Alpha Coefficient)  ด้วยสูตรครอนบคั (Cronbach) (Cook and Beckman, 
2006: 166.e15) ผลการคาํนวณแสดงในตารางที� 3.2 

 
ตารางที� 3.2  ค่าความน่าเชื�อถือของตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยั 
 

ตัวแปร ค่าความน่าเชื�อถือ จํานวนข้อ 

ดา้นวฒันธรรมองคก์าร   
ดา้นวฒันธรรมแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ 0.77 6 
ดา้นวฒันธรรมแบบมุ่งเนน้การเปลี�ยนแปลง 0.71 6 
ดา้นวฒันธรรมแบบการตลาด 0.72 6 
ดา้นวฒันธรรมแบบราชการ 0.77 6 

ดา้นลกัษณะความเป็นผูน้าํ 0.95 60 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 0.93 15 
ดา้นประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และ
การเติบโต 

0.93 33 

 

จากตารางที� 3.2 แสดงผลการทดสอบความน่าเชื�อถือ (Reliability Test) โดยวธีิคาํนวณค่า
สัมประสิทธิb แอลฟา (Alpha Coefficient)  ดว้ยสูตรครอนบคั (Cronbach) ดงันี.  

1) คาํถามดา้นวฒันธรรมแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ (Clan culture) มีค่าความเชื�อมั�น
เท่ากบั 0.77  
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2) คาํถามด้านวฒันธรรมแบบมุ่งเน้นการเปลี�ยนแปลง (Adhocracy Culture) มีค่า
ความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.71  

3) คาํถามด้านวฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 
0.72 

4) คาํถามดา้นวฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 
0.77 

5) คาํถามดา้นลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.95 
6) คาํถามดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.93 
7) คาํถามดา้นประสิทธิภาพองค์การในมุมมองของการเรียนรู้และเติบโต มีค่าความ

เชื�อมั�นเท่ากบั 0.93  
คาํถามทั.งหมดมีค่าความน่าเชื�อถือในอยู่เกณฑ์ยอมรับได ้โดยค่าแอลฟาที�ไดแ้สดงระดบั

ความคงที�ของการตอบแบบสอบถามซึ�งควรมีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มากหรือมีค่ามากกวา่ 0.70 ขึ.นไปซึ� ง
เป็นค่าที� สูง (Field, 2009: 675) และถือว่า แบบสอบถามมีความน่าเชื� อถือเพียงพอ (Cook and 
Beckman, 2006: 166.e15)  และเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 

หลังจากแบบทดสอบผ่านการตรวจสอบด้านความความเชื�อถือและความเที�ยงตรง 
(Reliability and Validity) แล้ว ผูว้ิจยัจึงกระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างที�ได้คดัเลือกไว ้
ดว้ยการส่งจดหมาย รวมถึงไปส่งและรับคืนดว้ยตนเอง ตวัอยา่งของแบบสอบถามที�ใชใ้นงานวิจยั
แสดงไวใ้นภาคผนวก ก.  และรายละเอียดการทดสอบเครื�องมือแสดงไวใ้น ภาคผนวก ข. 

 

3.2.1  ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในส่วนนี.จะเป็นคาํถามแบบกาํหนดใหต้อบ (Check list) ประกอบดว้ย 7 ขอ้คาํถามไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งงาน ตาํแหน่งทางวชิาการ จาํนวน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ถา้มี)  

 
3.2.2  แบบวดัด้านวฒันธรรมองค์การ 

แบบวดัดา้นวฒันธรรมองค์การแปลมาจาก Organization Culture Assessment Instrument 
(OCAI) โดยแบบวดัดา้นวฒันธรรมองคก์ารนี.  อา้งอิงมาจากหนงัสือเรื�อง Diagnosing and Changing 
organization culture : based on the competing values framework (Cameron and Quinn, 2006: 26-
30) ซึ� งพฒันาจากกรอบแนวความคิด Competing Value Framework (CVF) (Quinn and Rohrbaugh, 
1983: 369) ดงัที�ไดก้ล่าวถึงในทฤษฎีพื.นฐานที�เกี�ยวขอ้งในบทที�สอง โดยแบบสอบถามจะนาํมาใช้
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จะประกอบด้วยสองส่วนคือ วิเคราะห์วฒันธรรมองค์การในปัจจุบัน (Now) และ วิเคราะห์
วฒันธรรมองค์การที�อยากจะให้เป็น (Preferred) แต่อยา่งไรก็ตามในงานวิจยันี. จะใชเ้พียงส่วนของ
การวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ารในปัจจุบนั (Now) เพื�อให้ไดข้อ้มูลของลกัษณะของวฒันธรรมของ
องค์การในกลุ่มตวัอย่างในปัจจุบนั และนาํมาวิเคราะห์กบัปัจจยัอื�น ขอ้คาํถามในแบบวนัมี  6 ขอ้ 
และแต่ละข้อผูต้อบแบบสอบถามต้องให้ค่านํ. าหนักของคาํตอบที�แสดงถึงลักษณะของแต่ละ
วฒันธรรม โดยค่านํ.าหนกัรวมจะตอ้งไม่เกินหนึ�งร้อยคะแนนในหนึ�งขอ้คาํถาม 

ในคาํถามแต่ละขอ้จะมีสี�ตวัเลือก ซึ� งเป็นตวัแทนของ 4 วฒันธรรม การคาํนวณจะรวม
คะแนนแต่ละตวัเลือกทั.งหกข้อ ดังนั. น แต่ละบุคคลจะมีคะแนนของรวมของแต่ละวฒันธรรม 
หลงัจากนั.นจะรวมคะแนนของแต่ละวฒันธรรมและหารดว้ยจาํนวนบุคคลในองคก์ารนั.นๆ  เพื�อหา 
ค่าคะแนนในแต่ละวฒันธรรมขององค์การนั.น ในการวิจยันี. จะเลือกวฒันธรรมที�มีค่าคะแนนมาก
ที�สุดเพียงค่าเดียวมาเป็นตัวแทนวฒันธรรมขององค์การนั. น ได้แก่ 1) วฒันธรรมแบบราชการ 
(Hierarchy Culture), 2) วฒันธรรมแบบเน้นความสัมพันธ์ (Clan Culture), 3) วฒันธรรมแบบ
มุ่งเนน้การเปลี�ยนแปลง (Adhocracy Culture) และ 4) วฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture)  

 

3.2.3  แบบวดัด้านลกัษณะความเป็นผู้นํา 

แบบวดัดา้นลกัษณะความเป็นผูน้าํ แปลมาจากแบบทดสอบดา้นภาวะผูน้าํที�ใช้ในหนงัสือ 
“ Diagnosing and Changing organization culture : based on the competing values framework“  
(Cameron and Quinn, 2006: 172-182) โดยแบบวดัพัฒนาขึ. นบนพื.นฐานของ Competing Values 
Framework ซึ� งสอดคลอ้งกบัแบบวดัดา้นวฒันธรรมองค์การ แบบวดันี. จะประกอบดว้ยคาํถาม 60 
ข้อ เพื�อระบุลักษณะความเป็นผูน้ํา 8 แบบ โดยแต่ละข้อคาํถามจะเป็นแบบมาตราการประเมิน 
(Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท (Likert’s Scale)  โดยผูต้อบจะเลือกใหค้ะแนนที�เหมาะสม
กบัคาํถามแต่ละขอ้ 

จากขอ้คาํถามทั.งหมด จะใชร้ะบบแปลงคะแนนจาก Management Skills Assessment 
Instrument (MSAI) Score Book, UK version devised with the permission of Professor Robert 
Quinn (University of Michigan) (Goodden, 2007) ในการแปลงคะแนนจากขอ้คาํถามเป็นลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํขององคก์าร มีสี�ขั.นตอนไดแ้ก่  

1) รวบรวมคะแนนทกัษะการบริหารแต่ละดา้นและหาค่าเฉลี�ยเป็นค่าในระดบั
องคก์าร 

2) นาํคะแนนที�ไดจ้ากขั.นตอนแรกมาคาํนวณค่าตวัแปรค่านิยมทางวฒันธรรมสี�ค่า
และตวัแปรชั�วคราวสี�ค่า  
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3) นาํค่าตวัแปรค่านิยมทางวฒันธรรมสี�ค่าและตวัแปรชั�วคราวสี�ค่า จากขั.นตอนที�
สอง คาํนวณหาค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํแต่ละแบบขององคก์าร 

4) เลือกคะแนนลกัษณะความเป็นผูน้าํที�มากที�สุดเป็นตวัแทนลกัษณะความเป็นผูน้าํ
ขององคก์าร 

แปลงคะแนนจากขอ้คาํถามเป็นลกัษณะความเป็นผูน้าํขององคก์ารมีรายละเอียดดงัต่อไปนี.  
ขั.นตอนที� 1 ขอ้คาํถามทั.ง60 ขอ้จะเป็นตวัแทนของทกัษะการบริหาร 12 แบบ ไดแ้ก่  

1) การบริหารจดัการการพฒันาผูอื้�น (Managing the Development of Others) 
2) การบริหารจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Managing Interpersonal 

Relationships) 
3) การบริหารจดัการทีมงาน (Managing Teams)  
4) การบริหารจดัการนวตักรรม (Managing Innovation)  
5) การบริหารจดัการสิ�งที�จะเกิดขึ.นในอนาคต (Managing the Future)  
6) การบริหารจดัการใหมี้การปรับปรุงตนเองอยา่งต่อเนื�อง (Managing Continuous 

Improvement)  
7) การบริหารจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Managing Competitiveness), 
8) การเสริมพลงัใหก้บับุคลากรในองคก์าร (Energizing Employees)   
9) การบริหารจดัการการบริการลูกคา้ (Managing Customer Services)  
10) การบริหารจดัการดา้นการประสานงาน (Managing Coordination)  
11) การบริหารจดัการควบคุมระบบ (Managing the Control System)  
12) การบริหารจดัการวฒันธรรมการปรับตวั (Managing Acculturation)  

หลงัจากไดค้ะแนนดิบของแต่ละทกัษะการบริหารแลว้ของแต่รายบุคคลแลว้จะทาํการ
คาํนวณหาค่าเฉลี�ยทกัษะการบริหารระดบัองคก์าร ตวัอยา่งการคาํนวณดงัตารางที� 3.3 
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ตารางที� 3.3  ผลการคาํนวณค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํระดบัองคก์าร ขั.นที� 1 
 

 ค่าคะแนนทกัษะการบริหาร 
 คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
ค่าเฉลี�ย
องคก์าร 

1. การบริหารจดัการการพฒันาผูอื้�น 4.00 4.40 4.60 4.00 4.00 4.20 
2. การบริหารจดัการความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 
4.20 4.20 4.20 4.40 4.20 4.24 

3. การบริหารจดัการทีมงาน 4.00 4.60 4.80 4.20 4.40 4.40 
4. การบริหารจดัการนวตักรรม 4.20 4.20 3.80 3.80 4.20 4.04 
5. การบริหารจดัการสิ�งที�จะเกิดขึ.น 

ในอนาคต 
4.20 4.00 4.20 4.00 4.20 4.12 

6. การบริหารจดัการใหมี้การปรับปรุง
ตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

4.00 4.60 4.00 4.00 4.00 4.12 

7. การบริหารจดัการความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั 

4.00 3.80 3.80 3.60 3.80 3.80 

8. การเสริมพลงัใหก้บับุคลากรใน
องคก์าร 

4.00 3.40 4.20 4.00 4.40 4.00 

9. การบริหารจดัการการบริการลูกคา้ 3.80 4.20 4.00 3.60 4.00 3.92 
10. การบริหารจดัการดา้นการ

ประสานงาน 
3.80 4.40 4.20 4.60 4.60 4.32 

11. การบริหารจดัการควบคุมระบบ 4.00 3.20 4.00 4.40 4.20 3.96 
12. การบริหารจดัการวฒันธรรมการ

ปรับตวั 
4.00 3.80 4.00 4.00 4.20 4.00 

 
ขั.นตอนที� 2 หลงัจากนั.นคาํนวณหาค่า Flexibility, External, Control และ Internal ซึ� งเป็น

ค่านิยมขององคก์าร ดงัที�ไดก้ล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรมเรื�อง Competing Value Framework
โดยที� ค่า Flexibility และ ค่าControl เป็นตวัแทนของค่านิยมองคก์ารดา้นสภาพแวดลอ้มในองคก์าร 
คือระดบัความยดืหยุน่ (Flexibility) และการควบคุม (Control) และ ค่า External และ ค่า Internal 
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เป็นตวัแทนของค่านิยมองคก์ารดา้นยทุธศาสตร์องคก์าร คือระดบัการมุ่งเนน้ภายใน (Internal) และ 
มุ่งเนน้ภายนอก (External) มีวธีิการคาํนวณดงันี.  

ค่า Flexibility คํานวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหว่างคะแนนของ Managing Teams กับ Managing 
Innovation 

ค่า External คาํนวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหว่างคะแนนของ Managing Continuous Improvement 
กบั Managing Competitiveness  

ค่า Control คาํนวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหวา่งคะแนนของ Managing Customer Service  
กบั Managing Coordination  

ค่า Internal คาํนวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหวา่งคะแนนของ Managing Acculturation  
กบั Managing the Development of Others  

เพื�อที�จะสามารถหาค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีตวัแปรชั�วคราว ไดแ้ก่ Flex_Ext, 
Ext_Ctrl, Ctrl_Int, Int_Flex เพื�อใชใ้นการคาํนวณ โดยที�การคาํนวณหาค่า Flex_Ext, Ext_Ctrl, 
Ctrl_Int, Int_Flex มีวธีิการคาํนวณดงันี.   

ค่า Flex_Ext คาํนวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Flexible กบั ค่า External  
ค่า Ext_Ctrl  คาํนวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า External กบั ค่า Control 
ค่า Ctrl_Int  คาํนวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Control กบั ค่า Internal 
ค่า Int_Flex  คาํนวณโดยหาค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Internal กบั ค่า Flexible  

 

ตารางที� 3.4  ผลการคาํนวณค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํระดบัองคก์าร ขั.นที� 2 
 

Flexibility External Control Internal Flex_Ext Ext_Ctrl Ctrl_Int Int_Flex 

4.22 3.96 3.96 4.26 4.09 3.96 4.11 4.24 

 
จากตาราง 3.4 แสดงผลจากการคาํนวนค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํระดบัองค์การขั.นตอนที�สอง

จะ ไ ด้ ค่ า อี ก แ ป ด ค่ า  ไ ด้แ ก่  Flexible, External, Control, Internal, Flex_Ext, Ext_Ctrl, Ctrl_Int, 
Int_Flex โดยค่าที�ไดจ้ะนาํไปใชค้าํนวณหาค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํในขั.นตอนสุดทา้ย  

ขั.นตอนสุดทา้ย คือการหาค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํทั.งแปดแบบโดยคาํนวนจากการหาค่าเฉลี�ย
ระหวา่งค่าสองค่าและเลือกค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดเป็นตวัแทนบทบาทความเป็น
ผูน้าํขององค์การนั.น ๆ เพื�อนาํไปทดสอบสมมุติฐานการวิจยัต่อไป การคาํนวณหาค่าลกัษณะความ
เป็นผูน้าํแต่ละแบบมีรายละเอียดดงันี.  

ผูน้าํแบบนวตักร (Innovator) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า กบั Flexible ค่า Flex_Ext 
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ผูน้าํแบบโบรกเกอร์ (Broker) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Flex_Ext และ ค่า External 
ผูน้าํแบบผูผ้ลิต (Producer) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า External และค่า Ext_Ctrl 
ผูน้าํแบบผูส้ั�งการ (Director) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Ext_Ctrl และค่า Control 
ผูน้าํแบบผูป้ระสานงาน (Coordinator) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Control และค่า Ctrl_Int 
ผูน้าํแบบผูต้รวจสอบ (Monitor) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Ctrl_Int และค่า Internal 
ผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Internal และค่า Int_Flex 
ผูน้าํแบบพี�เลี.ยง (Mentor) เกิดจากค่าเฉลี�ยระหวา่งค่า Int_Flex และค่า Flexible 

 

ตารางที� 3.5  ผลการคาํนวณค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํระดบัองคก์าร ขั.นที�สุดทา้ย 
 

Mentor Facilitator Monitor Coordinator Director Producer Broker Innovator 
4.23 4.25 4.19 4.04 3.96 3.96 4.03 4.16 

 
 จากตารางที� 3.5 ผลการคาํนวณค่าลกัษณะความเป็นผูน้าํระดบัองคก์าร ขั.นที�สุดทา้ย ซึ� งจะ
ไดค้่าคะแนนของลกัษณะความเป็ผูน้าํทั.งแปดแบบในหนึ�งองคก์าร จากตวัอยา่งการคาํนวณค่า
คะแนนของ Facilitator มีค่าสูงสุดคือ 4.25 นั�นคือ องคก์ารตวัอยา่งจะมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบ 
ผูอ้าํนวยความสะดวก 
 

 
 

ภาพที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารและลกัษณะความเป็นผูน้าํตามกรอบ
แนวความคิดคุณค่าในการแข่งขนั (Competing Value Framework, CVF) 
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3.2.7  แบบวดัด้านความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

แบบวดัเรื�องความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในองค์การ พฒันา
และปรับปรุงจากแบบสอบถามในงานวิจัยเรื� อง “IT Competency and Firm Performance : Is 
Organizational Learning a Missing Link?” (Tippins and Sohi, 2003: 760-761) โดยแต่ละขอ้คาํถาม
จะเป็นแบบมาตราการประเมิน (Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) โดยผูต้อบ
จะเลือกให้คะแนนที�เหมาะสมกบัคาํถามแต่ละขอ้ ซึ� งขอ้คาํถามจาํนวน 15 ขอ้ จะครอบคลุมสาม
ปัจจัยหลัก ซึ� งได้แก่ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร การดําเนินการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร และองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

การคาํนวณค่าคะแนนของแบบวดันี. จะทาํการรวมคะแนนจากแบบสอบถามของแต่ละ
บริษทัตามสามปัจจยัหลกัเพื�อหาคะแนนดา้นความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร การ
ดาํเนินการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื�อสารในระดบัองค์การ จากนั.นทาํการหาค่าเฉลี�ยของสามปัจจยั ซึ� งจะมีค่าเป็นทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งตั.งแต่ 0 – 7 

 

3.2.: แบบวดัด้านประสิทธิภาพองค์การในมุมของการเรียนรู้และเติบโต 

แบ บ วัดด้าน ป ระสิ ท ธิภาพ องค์ก ารแป ลม าจากแบ บ ส อบ ถาม ของงานวิจัย เรื� อง 
“Demonstrating the Value of an Organization’s Learning Culture: The Dimensions of the 
Learning Organization Questionnaire. (Marsick and Watkins, 2003: 143-149)  โดยข้อคําถามจะ
เป็นการใช้ขอ้คาํถามแบบยอ่จากงานวิจยัของ Yang (2003, Quoted in Marsick and Watkins, 2003: 
146) โดยแต่ละขอ้คาํถามจะเป็นแบบมาตราการประเมิน (Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท 
(Likert’s Scale) จ ํานวน 33 ข้อ ที� เป็นมุมมองระดับบุคคล ระดับทีม ระดับองค์การ รวมถึง
ประสิทธิภาพของความรู้และประสิทธิภาพดา้นการเงิน และมุมมองดา้นการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื�อง (Continuous Learning), การสอบถามพูดคุย (Inquiry and Dialogue), การทาํงานและ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Collaboration and Team Learning), การสร้างระบบ (Create System), การ
ให้อาํนาจ (Empower People), การเชื�อมโยงภายในองค์การ (Connect the Organization), ผูน้ ําเชิง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  (Strategic Leadership) , ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ท า ง ก าร เงิ น  (Financial Performance) , 
ประสิทธิภาพของความรู้ (Knowledge Performance)  

การหาค่าประสิทธิภาพองค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตจะทาํไดโ้ดยการรวม
คะแนนมุมมองดา้นการเรียนรู้แปดดา้นและคะแนนประสิทธิภาพของความรู้และประสิทธิภาพดา้น
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การเงิน จากนั.นนาํค่าทั.งหมดมารวมและหาค่าเฉลี�ยจะได้ค่าที�แสดงถึงประสิทธิภาพองค์การใน
มุมมองของการเรียนรู้การจดัการความรู้ 

 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิ เคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิ เคราะห์การถดถอยพหุ เชิงเส้น (Multiple Linear 
Regression) เพื�อหาผลกระทบระหว่างปัจจยัเพื�อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ ทิศทางความสัมพนัธ์
และลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัที�แทนดว้ยตวัแปรทั.งสี�  โดยค่าของตวัแปรทั.งสี�ของแต่ละ
องค์การจะเป็นค่าเฉลี�ยจากข้อมูลที�รวบรวมจากบุคลากรที�มีตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือหัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้าหน่วย หัวหน้างานขึ. นไปที�อยู่ในองค์การเดียวกัน โดยค่าเฉลี�ยที�ได้จะเป็นตวัแทนของ
องค์การ ซึ� งเป็นหน่วยวดัของการวิจยัครั. งนี.  โดยจะใช้โปรแกรมทางสถิติคือโปรแกรม SPSS  
เวอร์ชั�น 22 ช่วยในการคาํนวณผลทางสถิติเพื�อนาํไปสู่การสรุปผลตามสมมุติฐานของงานวจิยัชิ.นนี.  

 



 
 

 

บทที� 4 

 

ผลการศึกษางานวจิยั 
 

4.1  ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
จากแบบสอบถามทีส่งไปจาํนวน 300 บริษทั ไดรั้บกลบัมาภายในสีสัปดาห์จาํนวนรวม

ทั#งสิ#น 40 บริษทั เมือนาํมาตรวจสอบความเรียบร้อยและเงือนไขของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า มี
จาํนวน 32 บริษัททีตอบแบบสอบถามครบถ้วนและผูต้อบแบบสอบถามมีคุณสมบัติตรงตาม
เงือนไขคือ เป็นบุคลากรทีมีตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้หน่วย หวัหนา้งานขึ#นไป  

องค์การทีตอบกลบัจาํนวน 32 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 10.66 ซึ งเป็นอตัราการตอบกลบัที
ยอมรับได้ (Hager et al., 2003; 255) โดยองค์การทีตอบกลับเป็นองค์การทีอยู่ในธุรกิจการเงิน 
เทคโนโลยแีละอุปโภคบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  

ผูต้อบแบบสอบถามจาก 32 องค์การ โดยผูที้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรทีมีตาํแหน่ง
ผู ้จ ัดการหรือหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย หัวหน้างานขึ# นไป จาํนวน 174 คน อายุของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31 ปีถึง 60 ปี โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูช้าย จาํนวน 74 คน 
ผูห้ญิง 100 คน ระดบัการศึกษาตั#งแต่ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั#นสูง จนถึง ดุษฎีบณัฑิต  

 
ตารางที� 4.1  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามการศึกษาจาํแนกตามเพศ 
 

ระดับการศึกษา ชาย หญงิ รวม 

 ความถี� ร้อยละ ความถี� ร้อยละ ความถี� ร้อยละ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั#นสูง - - 1 1 1 0.57 
ปริญญาตรี 34 45.95 45 45 79 45.40 
ปริญญาโท 39 52.70 54 54 93 53.46 
ปริญญาเอก 1 1.35 - - 1 0.57 
รวม 74 100 100 100 174 100 
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ตารางที  4.1 นําเสนอข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามการศึกษาจาํแนกตามเพศ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 174 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 100 คน  

ในด้านระดบัการศึกษา พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั#นสูง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57  เป็นเพศหญิงจาํนวน 1 คน จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 34 คน เป็นเพศหญิง 45 คน 
จบการศึกษาระดบัปริญญาโทจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 53.46 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 39 คน เป็น
เพศหญิง 54 คน และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอกจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 เป็นผูช้าย
จาํนวน 1 คน  
 สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยเป็นผูที้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมากทีสุด 
 

ตารางที� 4.2  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามการประสบการณ์การทาํงานจาํแนกตามจาํนวน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(ปี) 

จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชา (คน) 

ไม่มี 1-10 11-20 21-30 มากกว่า 30 รวม 

0-5 8 3 - - - 11 
6-10 18 17 2 1 1 39 

11-15 25 30 5 1 1 62 
16-20 5 29 5 1 - 40 
21-25 4 3 1 - - 8 
26-30 - 6 3 1 1 11 
31-35 - 2 - - 1 3 

รวม 60 90 16 4 4 174 

 
ตาราง 4.2 นําเสนอข้อมูลของจาํนวนผูใ้ต้บังคบับัญชาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามทีไม่ มีผู ้ใต้บังคับบัญชาเลยมีจํานวน  60 คน  ผู ้ตอบแบบสอบถามที มี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 1-10 คน มีจาํนวน 90 คน  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 11-20 คน มี
จาํนวน  16 คน  ผู ้ตอบแบบสอบถามที มีผู ้ใต้บังคับบัญชา 21-30 คน มีจาํนวน  4 คน ผู ้ตอบ
แบบสอบถามทีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากวา่ 30 คน มีจาํนวน 4 คน 
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เมือวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์
ทาํงาน 0 - 5 ปี มีจาํนวน 11 คน ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ทาํงาน 6 - 10 ปี มีจาํนวน  
39 คน ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ทาํงาน 11 - 15 ปี มีจาํนวน 62 คน ผูต้อบแบบสอบถาม
ทีมีประสบการณ์ทาํงาน 16 - 20 ปี มีจาํนวน 40 คน ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ทาํงาน  
21 - 25 ปี มีจาํนวน 8 คน ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ทาํงาน 26 - 30 ปี มีจาํนวน 11 คน 
ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ทาํงาน 31 - 35 ปี มีจาํนวน 3 คน  
 สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจาํนวน 1-10 คน และส่วนใหญ่
เป็นผูที้มีประสบการณ์ทาํงาน 11-15 ปี 
 

ตารางที� 4.3  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามช่วงอายุจาํแนกตามเพศ 
 

ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม 

 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 ปี 7 9.5 6 6 13 7.4 

31–35 ปี 23 31.1 30 30 53 30.5 
36–40 ปี 19 25.7 27 27 46 26.4 
41–45 ปี 15 20.3 23 23 38 21.8 
46–50 ปี 4 5.4 9 9 13 7.5 
51–55 ปี 5 6.7 4 4 9 5.2 
56–60 ปี 1 1.3 1 1 2 1.2 

มากกวา่ 60 ปี - - - - - - 
รวม 74  100  174  

 
ตารางที  4.3 นําเสนอข้อมูลอายุของผู ้ทีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามทีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 7 คน 
และเพศหญิง 6 คน  มีอาย ุ31 - 35 ปี จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 23 คน 
และเพศหญิง 30 คน มีอายุ 36 - 40 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 19 
คน และเพศผูห้ญิง 27 คน มีอายุ 41 - 45 ปี จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 
15 คนและเพศหญิง 23 คน  มีอายุ 46 - 50 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 
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4 คน และเป็นเพศหญิง 9 คน มีอายุ 51 - 55 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 
5 คน และเพศหญิง 4 คน มีอายุ 56 - 60 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยแบ่งเป็นเพศชาย  
1 คน และเพศผูห้ญิง 1 คน 

จากข้อมูลทัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถามทีนําเสนอข้างต้น พบว่า มีช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทาํงานทีเหมาะสม รวมถึงมีตาํแหน่งอยูใ่นระดบัหวัหนา้งานขึ#นไป
ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

ในการวิจยัครั# งนี# ใช้หน่วยวดัเป็นระดบัองคก์าร ซึ งทาํการรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลากรใน
องค์การเดียวกนัและนาํมาคาํนวณหาค่าเฉลียนเพือเป็นตวัตวัแทนของวฒันธรรมองค์การ ลกัษณะ
ความเป็นผูน้ําขององค์การ ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสือสาร และประสิทธิภาพของ
องคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 

ตารางที� 4.4  จาํนวนองคก์ารกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามวฒันธรรมองคก์ารจาํแนกตามลกัษณะ 
ความเป็นผูน้าํ 

 

วฒันธรรมองค์การ 
ผู้อาํนวย 

ความสะดวก 
ผู้ประสานงาน 

ผู้นําแบบ 

พี�เลี<ยง 

ผู้นําแบบ

นวตักร 
รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

วฒันธรรมแบบมุ่งเนน้การ
เปลียนแปลง 

1 3 1 3 - - - - 1 3 

วฒันธรรมแบบเนน้
ความสัมพนัธ์ 

4 13 2 6 7 22 - - 13 41 

วฒันธรรมแบบราชการ 2 6 - - 3 9 1 3 6 19 
วฒันธรรมแบบการตลาด 2 6 1 3 8 25 1 3 12 38 
รวม 9 9.4 3 28.1 18 56.3 2 6.3 32 100 

  
จากตารางที 4.4 นาํเสนอจาํนวนองคก์ารแบ่งตามวฒันธรรมองค์การทีปรากฏจาํแนกตาม

ลกัษณะความเป็นผูน้าํ พบว่า วฒันธรรมแบบมุ่งเนน้การเปลียนแปลง มีจาํนวน 1 องคก์าร คิดเป็น
ร้อยละ 3 วฒันธรรมแบบมุ่งเน้นเน้นความสัมพันธ์ มีจาํนวน 13 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 41 
วฒันธรรมแบบราชการ มีจาํนวน 6 องคก์าร คิดเป็นร้อยละ 19 วฒันธรรมแบบการตลาด มีจาํนวน 
12 องคก์าร คิดเป็นร้อยละ 38 
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 เมือวิเคราะห์ด้านลักษณะความเป็นผูน้ําขององค์การพบว่า ผูน้ ําแบบผูป้ระสานงานมี
จาํนวน 3 องค์การ คิดเป็น ร้อยละ 9 ผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความสะดวกมีจาํนวน 9 องค์การ คิดเป็น  
ร้อยละ 28 ผู ้นําแบบนวตักรมีจาํนวน 2 องค์การ คิดเป็น ร้อยละ 6 ผู ้นําแบบพี เลี# ยงมีจาํนวน  
18 องคก์าร คิดเป็น ร้อยละ 56 
 สรุปไดว้่า วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ มีจาํนวนมากทีสุด และลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํขององคก์ารแบบพีเลี#ยงมีจาํนวนมากทีสุด 
 

ตารางที� 4.5  ค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารแบ่งตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมจาํแนกตามองคป์ระกอบ 

 

กลุ่ม

อุตสาหกรรม 

ความรู้ทาง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือสาร 

การดาํเนินการทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือสาร 

วตัถุทาง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือสาร 

การเงิน 5.22 5.15 6.05 
เทคโนโลย ี 5.53 5.30 5.61 
อุปโภคบริโภค 5.05 5.19 5.17 

 
จากตารางที  4.5 นําเสนอค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยีแบ่งตาม

องค์ประกอบแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มการเงินมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 5.22 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดาํเนินการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 5.15 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 6.05 คะแนน กลุ่มการเงินมีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 

กลุ่มการเทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
5.53 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.30 
คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.61 คะแนน กลุ่ม
การเงินมีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 

กลุ่มอุปโภคบริโภคมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
5.05 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.19 
คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.17 คะแนน กลุ่ม
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อุปโภคบริโภคมีค่าคะแนนเฉลียการของดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสูง
ทีสุด 
 

ตารางที� 4.6  ค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารแบ่งตาม
ตามวฒันธรรมจาํแนกองคป์ระกอบ 

 

วฒันธรรมองคก์าร 
ความรู้ทาง 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือสาร 

การดาํเนินการทาง
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสือสาร 

วตัถุทาง 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสือสาร 
วฒันธรรมแบบมุ่งเนน้
การเปลียนแปลง 

5.65 5.03 5.24 

วฒันธรรมแบบเนน้
ความสัมพนัธ์ 

5.17 5.14 5.39 

วฒันธรรมแบบราชการ 5.26 4.94 5.71 
วฒันธรรมแบบการตลาด 5.37 5.46 5.69 

 
จากตารางที  4.6 นําเสนอค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยีตามตาม

วฒันธรรมจาํแนกองคป์ระกอบ พบวา่ องคก์ารทีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบมุ่งเนน้การเปลียนแปลงมี
ค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.65 คะแนน มีค่าคะแนน
เฉลียของการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.03 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลีย
ของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.24 คะแนน องค์การทีมีลกัษณะวฒันธรรม
แบบมุ่งเนน้การเปลียนแปลงมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร
สูงทีสุด 

องค์การทีมีลักษณะวฒันธรรมแบบเน้นความสัมพนัธ์มีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 5.17 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดาํเนินการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 5.14 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 5.39 คะแนน องคก์ารทีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์มี
ค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 
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องค์การทีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบราชการมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร 5.26 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดําเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 4.94 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร 5.71 คะแนน องคก์ารทีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบราชกรมีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 

องค์การทีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบการตลาดมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร 5.37 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดําเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 5.46 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร 5.69 คะแนน องคก์ารทีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบการตลาดมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 

 

ตารางที� 4.7  ค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารแบ่งตาม
ตามลกัษณะความเป็นผูน้าํจาํแนกองคป์ระกอบ 

 

ลกัษณะความเป็นผูน้าํ 
ความรู้ทาง 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือสาร 

การดาํเนินการทาง
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสือสาร 

วตัถุทาง 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสือสาร 
ผูน้าํแบบผูป้ระสานงาน 5.28 5.31 5.28 
ผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความ
สะดวก 

5.26 5.06 5.68 

ผูน้าํแบบนวตักร 5.99 6.13 5.91 
ผูน้าํแบบพีเลี#ยง 5.20 5.18 5.50 

 
จากตารางที 4.7 นาํเสนอค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยตีามตามลกัษณะ

ความเป็นผูน้าํจาํแนกองคป์ระกอบ พบวา่ องคก์ารทีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบผูป้ระสานงานมีค่า
คะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.28 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลีย
ของการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.31 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของ
วตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 5.28 คะแนน องคก์ารทีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบ
ประสานงานมีค่าคะแนนเฉลียของการดาํเนินการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 
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องคก์ารทีมีลกัษณะความเป็นลกัษณะผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความสะดวกมีค่าคะแนนเฉลียของ
ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 5.26 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดาํเนินการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5.06 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 5.68 คะแนน องค์การทีมีลกัษณะความเป็นผูน้ําแบบผูอ้าํนวยความ
สะดวกมีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 

องคก์ารทีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร 5.99 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดําเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 6.13 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร 5.91 คะแนน องค์การทีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรมีค่าคะแนนเฉลียของการ
ดาํเนินการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 

องค์การทีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบพีเลี# ยงมีค่าคะแนนเฉลียของความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร 5.20 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของการดําเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 5.18 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร 5.50 คะแนน องค์การทีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบพีเลี# ยงมีค่าคะแนนเฉลียของวตัถุ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารสูงทีสุด 

 

  



38 
 

4.2  การคาํนวณทางสถิตด้ิวยโปรแกรม SPSS 
 
การทดสอบสมมติฐานทีหนึ งและสมมติฐานทีสอง ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นดว้ย

วิธี Stepwise โดยตวัแปรอิสระคือวฒันธรรมองค์การและลกัษณะความเป็นผูน้าํ  ตวัแปรตามคือ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือทาํการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS 
ไม่ปรากฏตารางผลการวิเคราะห์ จึงทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ด้วย Pearson 
Correlation ไดผ้ลดงัตารางที 4.8 
 

ตารางที� 4.8  ค่า Pearson Correlation สาํหรับตวัแปรในสมมติฐานที 1 และ 2 (N = 32) 
 

  ความสามารถทาง
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสือสาร 

วฒันธรรม
องคก์าร 

ลกัษณะ 
ความเป็นผูน้าํ 

ความสามารถทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือสาร 

Pearson 
Correlation 

1 .136 .273 

Sig. (2-tailed)  .459 .131 
วฒันธรรมองคก์าร Pearson 

Correlation 
.136 1 .133 

Sig. (2-tailed) .459  .470 
ลกัษณะความเป็นผูน้าํ Pearson 

Correlation 
.273 .133 1 

Sig. (2-tailed) .131 .470  
 
จากตารางที  4.8 นําเสนอค่า Pearson Correlation พบว่า ค่า Pearson Correlation ระหว่าง 

วฒันธรรมองค์การกบัความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเท่ากบั .136 และ 
Sig. เท่ากบั .459 ซึ งมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 และ ค่า Pearson Correlation ระหวา่ง ลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํของกบัความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเท่ากบั .273 และ Sig. 
เท่ากบั .131 ซึ งมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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เมือพิจารณาค่า Sig. ระหว่างว ัฒนธรรมองค์การและความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั .459 ซึ งมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงวา่ 
วฒันธรรมองค์การไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติกับความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  

เมือพิจารณาค่า Sig. ระหว่างลักษณะความเป็นผูน้ําและความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั .131 ซึ งมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงวา่ 
ลักษณะความเป็นผูน้ําไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติต่อความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  

จากการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่า วฒันธรรมองค์การและลักษณะความเป็นผูน้ํา ไม่มี
ผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร การปฏิเสธสมมติฐานทีหนึ ง
และสองอาจมีสาเหตุหลายประการซึ งจะอธิบายเพิมเติมในหัวข้อ 4.3 สําหรับรายละเอียดการ
คาํนวณทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานทีหนึงและสองจะแสดงใน ภาคผนวก ค. ตาราง A1 และ A2
 การทดสอบสมมติฐานทีสาม โดยใชต้วัแปรอิสระคือความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร และตวัแปรตามคือประสิทธิภาพองค์ในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตการจาก
ผลการวิเคราะห์การถดถอยดว้ยวิธี Stepwise พบว่า ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมีผลกระทบต่อความประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต  
 
ตารางที� 4.9  ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสมมติฐานขอ้ทีสาม 
 

ตัวแปรอสิระ Beta Sig 

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
ตวัแปรตาม = ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และ 

การเติบโต 
Adjusted R Square = 0.185 
F = 8.046 

0.460 0.008 

 
จากตารางที 4.9 นาํเสนอผลจากการทดสอบสมมุติฐานขอ้ทีสาม ทาํการวิเคราะห์โดยใช ้

ตัวแปรอิสระคือความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร  ตัวแปรตามคือ
ประสิทธิภาพองคก์ารจากผลการวเิคราะห์การถดถอยดว้ยวิธี Stepwise พบวา่ ค่า R Squared เท่ากบั 
0.211 ค่ า Adjusted R Squared เท่ ากับ  0.185 ค่ า F เท่ ากับ  8.046 และค่า Sig. เท่ ากับ  0.008 ซึ ง
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หมายถึงความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสามารถอธิบายผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพองค์การได้ การยอมรับสมมติฐานข้อทีสามทีว่า ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารสามารถมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพองคก์ารนั#น ไดอ้ธิบายเพิมเติมใน
หัวข้อ 4.3 สําหรับรายละเอียดการคาํนวณทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานทีสามจะแสดงใน 
ภาคผนวก ค. ตาราง A3 

 

4.3  สรุปผลจากการวเิคราะห์ทางสถติิและข้อมูลเพิ�มเติม 
 
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพือทดสอบสมมติฐานทั# ง 3 ข้อ พบว่า ปฏิเสธ

สมมติฐานข้อทีหนึ งทีว่า วฒันธรรมองค์การ ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารและปฏิเสธสมมติฐานข้อทีสองทีว่า ลักษณะความเป็นผูน้ําไม่มี
ผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั
สามารถสรุปไดด้งันี#  

ประการแรก จากการทดสอบความแตกต่างของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารในแต่ละองค์ประกอบ พบวา่ วฒันธรรมองค์การแต่ละประเภทไม่มีความแตกต่าง
กนั จึงอาจส่งผลให้วฒันธรรมองค์การไม่มีผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร 
 
ตารางที� 4.10  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศแยกตาม

องคป์ระกอบและการสือสารระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารสีแบบ 
 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
  

Between Groups .399 3 .133 .395 .758 
Within Groups 9.440 28 .337   
Total 9.839 31    
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ตารางที� 4.10  (ต่อ) 
 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

การดาํเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
  

Between Groups 1.313 3 .438 1.378 .270 
Within Groups 8.891 28 .318   
Total 10.204 31    

วตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือสาร 

Between Groups .811 3 .270 .383 .766 
Within Groups 19.750 28 .705   
Total 20.562 31    

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตน้  วฒันธรรมองคก์ารสีแบบ 
ตวัแปรตาม  ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  
 การดาํเนินการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร   
 วตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

 

จากตารางที 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี One-way ANOVA ระหว่างประเภทของ
วฒันธรรมองคก์ารกบัความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารซึ งประกอบไปดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างวฒันธรรมองค์การกับความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร มีค่า F-Test เท่ากับ .395 มีค่า Sig. เท่ากับ .758 ซึ งมากกว่าระดับ
นัยสําคญั .05 หมายถึง เมือทดสอบความแตกต่างของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแต่ละแบบ พบวา่ความความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารกบัวฒันธรรมแต่ละแบบไม่มีความแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างวฒันธรรมองค์การกับการดําเนินการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มีค่า F-Test เท่ากบั 1.378 มีค่า Sig. เท่ากบั .270 ซึ งมากกว่า
ระดับนัยสําคัญ .05 หมายถึง เมือทดสอบความแตกต่างของการดําเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารระหว่างวฒันธรรมองค์การแต่ละแบบ พบว่าการดําเนินการทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารกบัวฒันธรรมแต่ละแบบไม่มีความแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างวฒันธรรมองค์การกับวตัถุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร มีค่า F-Test เท่ากับ .383 มีค่า Sig. เท่ากับ .766 ซึ งมากกว่าระดับ
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นัยสําคญั .05 หมายถึง เมือทดสอบความแตกต่างของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแต่ละแบบ พบวา่วตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
กบัวฒันธรรมแต่ละแบบไม่มีความแตกต่างกนั  

 ถึงแมว้า่ ค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใน
แต่ละองค์ประกอบ คือ ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดา้นการดาํเนินการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดา้นวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ใน
มุมมองวฒันธรรมองคก์ารมีความแตกต่างกนั แต่จากการทดสอบไม่ต่างกนั เนืองจากพบวา่ลกัษณะ
องค์การทีทาํการสํารวจคือองค์การทีอยู่ในกลุ่มการเงิน เทคโนโลยี อุปโภคและบริโภคซึ งเป็น
ประเภทองค์การทีให้ความสําคญักับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร และมีการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็นปกติในการดาํเนินงาน ดว้ยเหตุนี# อาจเป็นสาเหตุทาํให้
วฒันธรรมองคก์ารไม่มีผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

ประการทีสอง ความไม่สอดคลอ้งระหวา่งวฒันธรรมองค์การและลกัษณะความเป็นผูน้าํ
ของกลุ่มตวัอย่างเมือพิจารณาตามกรอบแนวคิดของ Competing Value Frame work (CVF) ของ 
Cameron and Quinn (2006: 128-129)  ซึ งแต่ละวฒันธรรมจะมีลกัษณะความเป็นผูน้าํทีเหมาะสม 

 
ตารางที� 4.11  จาํนวนวฒันธรรมองคก์ารและลกัษณะความเป็นผูน้าํทีสอดคลอ้ง 

และไม่สอดคลอ้งกนัพิจารณาตามกรอบแนวคิด CVF 
 

  สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

วฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะความเป็นผูน้าํ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ 

วฒันธรรมแบบมุ่งเนน้การ
เปลียนแปลง 

ผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความสะดวก   1 3 

วฒันธรรมแบบเนน้
ความสมัพนัธ์ 

ผูน้าํแบบผูป้ระสานงาน   2 6 
ผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความสะดวก 4 13   
ผูน้าํแบบพีเลี#ยง 7 22   

วฒันธรรมแบบราชการ ผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความสะดวก   2 6 
ผูน้าํแบบนวตักร   1 3 
ผูน้าํแบบพีเลี#ยง   3 9 
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ตารางที� 4.11  (ต่อ) 
 

  สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

วฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะความเป็นผูน้าํ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ 

วฒันธรรมแบบการตลาด ผูน้าํแบบผูป้ระสานงาน   1 3 
ผูน้าํแบบผูอ้าํนวยความสะดวก   2 6 
ผูน้าํแบบนวตักร   1 3 
ผูน้าํแบบพีเลี#ยง   8 25 

รวม  11 32 21 68 

  
ตารางที 4.11 นาํเสนอจาํนวนวฒันธรรมองคก์ารและลกัษณะความเป็นผูน้าํทีสอดคลอ้ง

และไม่สอดคลอ้งกนัตามกรอบแนวคิด Competing Value Frame work พบวา่ ขอ้มูลจาํนวนองคก์าร
ของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามวฒันธรรมองคก์ารจาํแนกลกัษณะความเป็นผูน้าํ พบวา่ มีองคก์ารจาํนวน 
11 องคก์าร หรือร้อยละ 32 ทีมีตวัแทนลกัษณะความเป็นผูน้าํสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์าร แต่มี
องคก์ารถึง 21 องคก์าร หรือร้อยละ 68 ทีวฒันธรรมองคก์ารกบัลกัษณะความเป็นผูน้าํไม่สอดคลอ้ง
กนั ความไม่สอดคลอ้งระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัลกัษณะความเป็นผูน้าํนี#อาจเป็นสาเหตุทีทาํ
ใหป้ฏิเสธสมมติฐานทีหนึง และ สมมติฐานทีสอง 

ประการสุดทา้ย ลกัษณะความเป็นผูน้าํทีเป็นตวัแทนขององคก์ารธุรกิจการเงิน เทคโนโลย ี
อุปโภคและบริโภคของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยันี# มีเพียงสี แบบจากแปดแบบ ได้แก่ บทบาท 
ผูป้ระสานงาน (Coordinator) จาํนวน 3 องคก์าร, บทบาทผูน้าํอวยความสะดวก (Facilitator) จาํนวน 
9 องคก์าร, บทบาทนวตักร (Innovator) จาํนวน 2 องคก์าร และบทบาทพีเลี# ยง (Mentor)  จาํนวน 18 
องคก์าร ซึ งอาจเป็นสาเหตุทีทาํใหป้ฏิเสธสมมติฐานทีสอง 
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ตารางที� 4.12  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือสารแยกตามองคป์ระกอบและการสือสารระหวา่งลกัษณะความเป็นผูน้าํสีแบบ 
 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
  

Between Groups 1.126 3 .375 1.206 .326 
Within Groups 8.713 28 .311   
Total 9.839 31    

การดาํเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
  

Between Groups 1.313 3 .438 1.378 .270 
Within Groups 8.891 28 .318   
Total 10.204 31    

วตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือสาร 

Between Groups 1.935 3 .645 2.184 .112 
Within Groups 8.269 28 .295   
Total 10.204 31    

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตน้  ลกัษณะความเป็นผูน้าํสีแบบ 
ตวัแปรตาม  ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  
 การดาํเนินการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร   
 วตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

 
จากตารางที 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธี One-way ANOVA ระหว่างลกัษณะความ

เป็นผูน้าํกบัความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารซึ งประกอบไปดว้ย 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างลกัษณะความเป็นผูน้าํกบัความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื อสาร มีค่า F-Test เท่ากับ 1.206 มีค่า Sig. เท่ากับ .270 ซึ งมากกว่าระดับ
นัยสําคญั .05 หมายถึง เมือทดสอบความแตกต่างของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารระหว่างลกัษณะความเป็นผูน้าํการแต่ละแบบ พบว่าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารกบัลกัษณะความเป็นผูน้าํแต่ละแบบไม่มีความแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างลักษณะความเป็นผูน้ํากับการดําเนินการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มีค่า F-Test เท่ากบั 1.378 มีค่า Sig. เท่ากบั .606 ซึ งมากกว่า
ระดับนัยสําคัญ .05 หมายถึง เมือทดสอบความแตกต่างของการดําเนินการทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสือสารระหว่างลักษณะความเป็นผูน้ําแต่ละแบบ พบว่าการดาํเนินการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารกบัลกัษณะความเป็นผูน้าํแต่ละแบบไม่มีความแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างลกัษณะความเป็นผูน้ํากับวตัถุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร มีค่า F-Test เท่ากับ 2.184 มีค่า Sig. เท่ากับ .112 ซึ งมากกว่าระดับ
นยัสําคญั .05 หมายถึง เมือทดสอบความแตกต่างของวตุัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ระหวา่งลกัษณะความเป็นผูน้าํแต่ละแบบ พบวา่วตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกบั
ลกัษณะความเป็นผูน้าํแต่ละแบบไม่มีความแตกต่างกนั  

  ถึงแมว้่า ค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใน
แต่ละองค์ประกอบ คือ ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดา้นการดาํเนินการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดา้นวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ใน
มุมมองลกัษณะความเป็นผูน้ํามีความแตกต่างกนั แต่จากการทดสอบไม่ต่างกัน เนืองจากพบว่า
ลกัษณะองคก์ารทีทาํการสํารวจคือองค์การทีอยูใ่นกลุ่มการเงิน เทคโนโลยี อุปโภคและบริโภคซึ ง
เป็นประเภทองค์การทีให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร และมีการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็นปกติในการดาํเนินงาน ดว้ยเหตุนี# อาจเป็นสาเหตุทาํให้
ลกัษณะความเป็นผูน้าํไม่มีผลกระทบต่อความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

การยอมรับสมมติฐานทีสามทีวา่ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพขององคก์าร ในปัจจุบนัองคก์ารธุรกิจในกลุ่มการเงิน เทคโนโลยแีละอุปโภคบริโภคมี
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเขา้มาสนบัสนุนการทาํงาน ใช้คน้หาและจดัเก็บ
ขอ้มูล รวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ นอกจากนี# ธุรกิจทุกประเภทมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้ในการดาํเนินธุรกิจ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552: 7; Antlova, wxxy: 
152 อ้างถึงใน พย ัต วุฒิ รงค์, wzzx; Kohli and Grover, wxx|: w}; Watcharong Paenpluem and 
Nithinant Thammakoranonta, 2012: 60)   
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ตารางที� 4.13  ผลวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบหลายตวัแปรเพือหาผลกระทบของ 

ลกัษณะความเป็นผูน้าํกบัประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และ 

การเติบโต 

 

ตัวแปรอสิระ Beta Sig 

บทบาทนวตักร (Innovator) 
ตวัแปรตาม = ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และ 

การเติบโต 
Adjusted R Square = 0.443 
F = 25,634 

0.431 0.000 

 
จากตารางที  4.13 นําเสนอการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบหลายตัวแปร เพือ

ทดสอบหาผลกระทบระหว่างลกัษณะความเป็นผูน้าํกบัประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการ
เรียนรู้และการเติบโต โดยกาํหนดให้ลกัษณะความเป็นผูน้าํทั#งแปดแบบเป็นตวัแปรตน้และกาํหนดให้
ตวัแปรดา้นประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตเป็นตวัแปรตาม วเิคราะห์ดว้ย 
Multiple Linear Regression แบบ Stepwise พบวา่ ค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.443 ค่า F เท่ากบั 
25.634 ค่า Sig. เท่ากบั .000 หมายถึง ลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรเป็นตวัแปรเดียวทีสามารถ
อธิบายผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตได ้ร้อยละ 44.3  
ลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรสามารถจูงใจให้ผูต้ามสร้างสิงทีมีประสิทธิภาพได้ (Nicholls, 
�y||; Quick,�yyw Quoted in Ogbonna and Harris; wxxx: 768) และมีส่วนสําคญัต่อประสิทธิผล
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  (Day and Lord, 1988: 453; Kaiser, Hogan and Craig, 2008: 107; Schimmoeller, 
2010: 125) 

เมือลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรมีผลกระทบกบัประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของ
การเรียนรู้และการเติบโตและความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต จึงทาํการทดสอบ
เพือหาผลกระทบระหว่างลักษณะความเป็นผูน้ําแบบนวตักรและความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารทีส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
โดยการกาํหนดให้ตวัแปรผูน้าํแบบนวตักรและความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสือสารเป็นตวัแปรตน้ และกาํหนดให้ประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการ
เติบโตเป็นตวัแปรตาม 
 

ตารางที� 4.14  ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบหลายตวัแปร เพือหาความผลกระทบของ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นผูน้าํทีมีบทบาทนวตักร 
กบัประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 

ตวัแปรอสิระ Beta Sig 

ตวัแบบทดสอบ 
บทบาทนวตักร (Innovator) 
ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  
ตวัแปรตาม = ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

Adjusted R Square = 0.530 
F = 18.453 

 
0.606 
0.323 

 
0.000 
0.016 

 
จากตารางที  4.14 นําเสนอผลการคาํนวณทางสถิติด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบ

หลายตวัแปร โดยกําหนดให้ลักษณะความเป็นผูน้ําแบบนวตักรและความสามารถทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารเป็นตวัแปรตน้ และกาํหนดให้ตวัแปรดา้นประสิทธิภาพองค์การในมุมของ

การเรียนรู้และการเติบโตเป็นตวัแปรตาม ทาํการคาํนวณด้วย Multiple Linear Regression  แบบ 

Stepwise พบว่า ค่า Adjusted R Square เท่ ากับ  0.530 ค่า F เท่ ากับ 18.453 ค่า Sig. เท่ ากับ .000 

หมายถึง ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตั

กรสามารถอธิบายผลกระทบต่อประสิทธิภาพองค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตได ้ร้อย

ละ 53 

ผูน้ําแบบนวตักรจะคอยพฒันาเครือข่ายของบุคลากรทีมีความคิดเชิงสร้างสรรภายใน
องค์การและให้การสนับสนุน (Cameron and Quinn, 2006: 128) การสร้างแรงจูงใจให้ผูต้ามสร้าง
สิงทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึ#น (Nicholls, �y||; Quick,�yyw Quoted In Ogbonna and Harris; wxxx: 
768) ซึ งมีความสําคญัในการช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
(Jones et al, 2004 Quoted in Saris Aswapokee and Nithinant Thammakoranonta, 2010: ย่อหน้าที 
20) และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารมากทีสุด 
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การวิจยันี# ได้ทดสอบรูปแบบความสัมพนัธ์ของลกัษณะความเป็นผูน้ําแบบนวตักรและ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยสร้างตวัแปรตน้ตวัใหม่ ทีเกิดจากการ
นาํตวัแปรบทบาทแบบนวตักรคูณกบัตวัแปรความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ไดเ้ป็นตวัแปรใหม่ คือ ICT Innovator  จากนั#นนาํทั#งสามตวัแปรกาํหนดเป็นตวัแปรตน้และ
ใหป้ระสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตเป็นเป็นตวัแปรตามทาํการคาํนวณดว้ย 
Multiple Linear Regression แบบ Stepwise 
 

ตารางที� 4.15  ผลวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบหลายตวัแปรเพือหาความสัมพนัธ์ของ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นผูน้าํทีมีบทบาทนวตักรกบั
ประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตเป็นโดยสร้างตวัแปร
เพิม 

 
ตัวแปรอสิระ Beta Sig 

ตวัแบบทดสอบ 
ICT Innovator  = ICT_COMP x Innovator 
บทบาทนวตักร (Innovator) 
ตวัแปรตาม = ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการ

เติบโต 
Adjusted R Square = 0.528 
F = 18.340 

 
0.440 
0.369 

 
0.017 
0.043 

 

หมายเหตุ: ICT Innovator คือตวัแปรกาํกบับทบาทแบบนวตักรคูณกบัตวัแปรความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

       
จากตารางที 4.15 นําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นแบบด้วยวิธี Stepwise  

ตวัแปร ICT Innovator เป็นตวัแปรทีสร้างขึ#นใหม่จากความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารกบัความเป็นผูน้าํแบบนวตักรถูกนาํเขา้ในตวัแบบ การทดสอบทีผา่นมาในการวิจยันี#พบวา่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกบัความเป็นผูน้าํแบบนวตักรมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตเป็น และตวัแปร ICT Innovator มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพองค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรื องตวัแปร
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กํากับ  (Moderator Variable) (Baron and Kenney, 1986: 1174) แ ส ด ง ว่ า  ค ว าม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ าง
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกบัประสิทธิภาพขององค์การในมุมของ
การเรียนรู้และการเติบโตจะเปลียนไป ถา้มีผูน้าํแบบนวตักรทีเขา้มาช่วยดาํเนินการ 

ความสามารถทางเทคโนโลยีทีเท่าเทียมกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพองคก์ารต่างกนั หากมี
ผูน้าํแบบนวตักรเขา้มามีส่วนร่วม  เนืองจากผูน้าํแบบนวตักรสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูต้ามสร้าง 
สิงทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึ#น (Nicholls, �y||; Quick,�yyw Quoted in Ogbonna and Harris; wxxx: 
768) ดงัความสัมพนัธ์ดงัแสดงในภาพที 4.1 
 

 
 

ภาพที� 4.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร ผูน้าํแบบนวตักรและ
ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 
จากผลการวิจยัยอมรับสมมติฐานทีสามว่า ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสารนั#นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต

เป็น งานวิจยันี# ได้ทดสอบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบย่อยของความสามารถทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารทีมีผลต่อประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
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ตารางที� 4.16  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบหลายตวัแปรเพือหาผลกระทบของ

องคป์ระกอบยอ่ยของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารกบั

ประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 

ตัวแปรอสิระ Beta Sig 

การดาํเนินการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 
ตวัแปรตาม = ประสิทธิภาพองคก์ารประสิทธิภาพองคก์ารในมุม
ของการเรียนรู้และการเติบโต 

Adjusted R Square = 0.159 
F = 6.857 

0.431 0.014 

 
จากตาราง 4.16 นาํเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นแบบหลายตวัแปร โดยการ

กาํหนดตวัแปรย่อยองค์ประกอบของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทั#ง
สามด้านเป็นตวัแปรตน้ และกาํหนดให้ประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการเรียนรู้และการ
เติบโตเป็นตวัแปรตาม ทาํการคาํนวณด้วย Multiple Linear regression  แบบ stepwise พบว่า ค่า 
Adjusted R Square เท่ากบั .�zy ค่า F เท่ากบั �.|z� ค่า Sig. เท่ากบั .x�} หมายถึง ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือสาร (ICT Operation) มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการ
เติบโต แสดงวา่ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในดา้นการดาํเนินการทาง
ไอทีสามารถอธิบายผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตได ้
ร้อยละ 15.9 สรุปว่า ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตโดยลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรมี
ส่วนช่วยสนบัสนุนให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกบั
ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตเปลียนไป  

ตวัอยา่งการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการดําเนินกระบวนการทางธุรกิจ หรือการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจด้วยการใช้งาน
สารสนเทศในการจดัเก็บและค้นหาข้อมูล รวมถึงการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพือประกอบการ
ตดัสินใจ (Khurram, 2008: 341, Kohli and Grover, 2008: 24) 
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4.4  การวเิคราะห์เพิ�มเติมเกี�ยวกบัความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
 

 ในหัวขอ้นี# จะกล่างถึงการวิเคราะห์เพิมเติมเกียวกบัความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของบริษทัทีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และบริษทัในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) โดยกลุ่มตวัอย่างอยู่ในธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี อุปโภคบริโภค ซึ งการ

วเิคราะห์เพิมเติมนี#ไม่อยูใ่นวตัถุประสงคง์านวจิยั 

บริษทัทีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษทัมหาชนมีระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดี มีกรรมการอิสระซึ งมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตามทีกาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ งมีคุณสมบติั
ตามและขอบเขตการดาํเนินงานตามทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด รวมถึงมีระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์ ทีกาํหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ.w|/wzz� 
นั# น มีความพร้อมในด้านของเงินทุนทีจะนํามาลงทุนอย่างชัดเจน มีการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารในการทาํงาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552: 7) 

บริษทัในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัสูงจึง
จาํเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือมาสนับสนุนการทาํงาน (Antlova, wxxy: 
152 อ้างถึงใน พยตั วุฒิรงค์, wzzx) อีกทั# งบริษัทที เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
ลกัษณะของทีองคก์ารส่วนใหญ่ในประเทศไทย  
 

ตารางที� 4.17  คะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารแบ่งตาม
ประเภทขององคก์ารจาํแนกตามองคป์ระกอบ 

 

ประเภท

ขององค์การ 

ค่าคะแนนเฉลี�ยตัวแปรย่อยของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื�อสาร (คะแนน: 1 - 7) 

ความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

การสื�อสาร 

การดําเนินการทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื�อสาร 

วตัถุทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื�อสาร 

รวม 

SET 5.14 5.27 5.77 5.39 
SME 5.32 5.20 5.49 5.34 
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หมายเหตุ:  SET หมายถึง บริษทัทีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

SME หมายถึง บริษทัในกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 
จากตารางที 4.17 นาํเสนอค่าคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือสารของบริษทัทีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และบริษทัในกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME)  พบวา่ บริษทัทีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีคะแนน
เฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเท่ากับ 5.39  มีคะแนนเฉลีย
ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเท่ากบั 5.14 มีคะแนนเฉลียการดาํเนินการทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเท่ากบั 5.27 และ มีคะแนนเฉลียองคป์ระกอบทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเท่ากบั 5.77 ในขณะทีบริษทัในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SME) มีคะแนนเฉลียของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเท่ากบั 5.34 มี
คะแนนเฉลียความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเท่ากับ 5.14 มีคะแนนเฉลียการ
ดาํเนินการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเท่ากบั 5.27 และ มีคะแนนเฉลียองคป์ระกอบ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเท่ากบั 5.77  

สรุปไดก้วา่บุคลากรของบริษทัทีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และบริษทั
ในกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ซึ งอยูใ่นกลุ่มการเงิน เทคโนโลยี และอุปโภคบริโภค 
เห็นดว้ยในบางครั# งวา่ องคก์ารของตนเองนั#นมีความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือสารทั#งสามดา้น 
 

ตารางที� 4.18 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหวา่งประเภทองคก์ารกบัความสามารถ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 

Between Groups .018 1 .018 .055 .816 
Within Groups 9.705 30 .323   
Total 9.723 31    

 

หมายเหตุ: ตวัแปรตน้ ประเภทขององคก์าร (SET, SME) 
     ตวัแปรตาม ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 
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จากตารางที  4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ระหว่างประเภทองค์การกับความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ค่า F-Test 
คาํนวณได ้.055 มีนยัสําคญัทางสถิติที .816 ซึ งมากกว่า  .05 หมายถึงความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารของทั#งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัขอ้มูลขององคก์าร
ธุรกิจการเงิน เทคโนโลยแีละอุปโภคบริโภค ทีบริษทัอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
และบริษทัในกลุ่มบริษทัวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ว่า มีการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การมีเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับการทาํงาน การเก็บบนัทึกและ
จดัเก็บขอ้มูล มีการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นประจาํ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2556: 7; สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556: 8; Antlova, wxxy: 152 อา้งถึงใน พยตั วฒิุรงค,์ wzzx) 
 

ตารางที� 4.19  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหวา่งประเภทองคก์ารกบัตวัแปรยอ่ยของ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 

Between Groups .189 1 .189 .588 .449 
Within Groups 9.641 30 .321  

Total 9.830 31  
วตัถุทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 

Between Groups .476 1 .476 .711 .406 
Within Groups 20.087 30 .670  

Total 20.563 31  
การดาํเนินการทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 

Between Groups .025 1 .025 .075 .787 
Within Groups 10.208 30 .340  

Total 10.233 31  
 

หมายเหตุ: ตวัแปรตน้ ประเภทขององคก์าร 
 

จากตารางที  4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ระหว่างประเภทองค์การกับตวัแปรย่อยของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ซึ งประกอบไปดว้ย 
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างประเภทองค์การกบัความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร พบวา่ ค่า F เท่ากบั  .588 ค่า Sig. เท่ากบั .449 ซึ งมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 
.05 แสดงวา่ เมือทดสอบความแตกต่างของความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารซึ งเป็น
ตวัแปรย่อยตวัหนึ งของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารโดยเฉลียระหวา่ง
องคก์ารมหาชนกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พบวา่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารซึ งเป็นตวัแปรยอ่ยตวัหนึงของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ของทั#งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างประเภทองค์การกับวตัถุทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร พบวา่ ค่า F เท่ากบั .711 ค่า Sig. เท่ากบั .406 ซึ งมากกวา่ระดบันยัสาํคญั  
.05 แสดงวา่ เมือทดสอบความแตกต่างของวตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารซึ งเป็นตวั
แปรย่อยตวัหนึ งของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารโดยเฉลียระหว่าง
องค์การมหาชนกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า วตัถุทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารซึ งเป็นตวัแปรยอ่ยตวัหนึงของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ของทั#งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งประเภทองคก์ารกบัการดาํเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร พบวา่ ค่า F เท่ากบั .075 ค่า Sig. เท่ากบั.787 ซึ งมากกวา่ระดบันยัสําคญั 
.05 แสดงว่า เมือทดสอบความแตกต่างของการดําเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารซึ งเป็นตวัแปรยอ่ยตวัหนึงของความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารโดย
เฉลียระหว่างองค์การมหาชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าการดําเนินการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารซึ งเป็นตวัแปรย่อยตวัหนึงของความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารของทั#งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานและผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารขา้งตน้ สรุปไดว้่า องค์การมหาชนกบัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันของความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารในภาพรวมและองค์ประกอบย่อยซึ งได้แก่ ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร เช่น มีระบบสารสนเทศใช้งานในองค์การ วตัถุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร เช่น มีคอมพิวเตอร์ในองค์การ หรือผูที้ รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารโดยตรง และสุดทา้ยดา้นการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
มีการคน้หาขอ้มูล จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 



 
บทที� 5 

 

บทสรุป ข้อจาํกดังานวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 

จากการวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะความเป็นผูน้าํ ความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารและประสิทธิภาพองค์การ มีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 32 
องค์การ โดยเป็นองค์การที(เป็นบริษทัมหาชนและองค์การที(เป็นบริษทัวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และอยู่ในธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี และอุปโภคบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล วฒันธรรมองค์การที(พบส่วนใหญ่จะเป็นแบบเน้นความสัมพนัธ์ (Clan) และแบบ
การตลาด (Market) โดยวฒันธรรมแบบราชการการ (Hierarchy) และแบบเน้นการเปลี(ยนแปลง 
(Adhocracy) มีจาํนวนนอ้ย นอกจากนีHลกัษณะความเป็นผูน้าํขององคก์ารที(พบ มีเพียง 4 แบบ ไดแ้ก่ 
ผูน้าํที(แสดงบทบาทพี(เลีH ยง (Mentor) ผูน้าํที(แสดงบทบาทผูป้ระสานงาน (Coordinator) ผูน้าํที(แสดง
บทบาทผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) และผูน้าํที(แสดงบทบาทนวตักร (Innovator)  

ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมองค์การและลักษณะความเป็นความเป็นผูน้ําไม่มีผลต่อ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสารขององค์การ แต่ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารของมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้
และการเติบโต 

เมื(อพิจารณาลักษณะความเป็นผูน้ําในเรื( องของบทบาทความเป็นผูน้ํา พบว่า ผูน้ ําแบบ 
นวตักรมีผลต่อประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต เมื(อมีผูน้าํแบบนวตักรที(
เขา้มาช่วยดาํเนินการจะทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื(อสารและประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโตนัHนเปลี(ยนไป เมื(อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสารแยกตาม
องค์ประกอบย่อยพบว่า การดําเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสาร มีผลต่อ
ประสิทธิภาพองค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต นั(นคือ นอกจากองค์การมีความรู้และ
องค์ประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสารแล้ว องค์การจะต้องนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื(อสารมาใช้สนับสนุนการทาํงาน จึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ โดย
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องคก์ารสามารถนาํมาสนบัสนุนการดาํเนินกระบวนการหรือการสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจ (Kohli and 
Grover, TUUV: TX)  
 

5.2  ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 

ด้านของผูน้ําองค์การ องค์การควรให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะ
ความสามารถแบบผูน้ําแบบนวตักรและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื( อสารในฐานะผูผ้ลักดัน (Champion) ให้โครงการและผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เนื(องจากผูน้าํแบบนวตักรมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพองคก์าร 
(Day and Lord, ^_VV; Kaiser, Hogan and Craig, TUUV; Schimmoeller, TU^U) โดยผูน้าํแบบนวตักร
จะเป็นผูน้ําที(มีความคิดสร้างสรรค์ โดยจะริเริ( มแนวความคิด ทาํการทดลองและค้นหาวิธีการ
แกปั้ญหาใหม่ ๆ นอกจากนีHผูน้าํที(มีบทบาทเป็นนวตักรยงัจะคน้หานวตักรรมและการพฒันาใหดี้ขึHน 
(Cameron and Quinn, 2006: 128) ผูน้ ําแบบนีH จะคอยพฒันาเครือข่ายของบุคลากรที(มีความคิดเชิง
สร้างสรรคภ์ายในองคก์ารและให้การสนบัสนุน นอกจากนีHผูน้าํแบบนวตักรสามารถจูงใจให้ผูต้าม
สร้างสิ( งที(มีประสิทธิภาพมากยิ(งขึHน (Nicholls, ^_VV; Quick,^__T Quoted in Ogbonna and Harris; 
TUUU: 768) และบุคคลากรระดับหัวหน้างานมีความสําคญัในการช่วยผลักดันให้เกิดการใช้งาน
เท ค โน โล ยีส ารส น เท ศ แ ล ะ ก ารสื( อ ส าร  (Jones et al, 2004 Quoted in Saris Aswapokee and 
Nithinant Thammakoranonta, 2010: ยอ่หนา้ที( 20)  

ด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสารจากการ องค์การควรให้
ความสาํคญัและผลกัดนัให้เกิดการใชง้าน ICT อยา่งจริงจงัภายในองคก์ารซึ( งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
องคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต ควรจะเป็นสิ(งจาํเป็นมากกวา่การใหค้วามสําคญัในดา้น
วตัถุทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสาร จากการวิจยัพบวา่ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื(อสารมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการ
เติบโต และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั (Porter and Milla, 1985: 156; 
Mithas, et al., 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ(ง การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร 
(ICT Operations) เช่น การสืบคน้ขอ้มูล การบนัทึกจดัเก็บขอ้มูล รวมถึงการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
เพื(อนาํไปประกอบการตดัสินใจนัHนมีผลต่อประสิทธิภาพองคก์าร นอกจากนีH  องคป์ระกอบยอ่ยของ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารซึ( งได้แก่การดาํเนินการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื(อสารนัHน เป็นองคป์ระกอบยอ่ยหลกัที(ทาํให้ความสัมพนัธ์ของความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารและประสิทธิภาพองค์การในมุมของการเรียนรู้และการ
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เติบโตเปลี(ยนไป หากตอ้งเลือกพฒันาความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร
ซึ( งเป็นความจาํเป็นเร่งด่วนในปัจจุบนั (Glazer, 1991 Quoted in Tippins and Sohi, 2003)  

ดา้นประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต ผูมี้ส่วนเกี(ยวขอ้งในองคก์าร
ควรคาํนึงถึงการมีผูผ้ลกัดนัโครงการหรือระบบ (Champion) เพื(อที(จะคอยผลกัดนัและสร้างแรง
บนัดาลให้กบัผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทาํตามเป้าหมายไดส้ําเร็จ และควรให้บุคลากรที(มีลกัษณะความ
เป็นผูน้าํแบบนวตักรเขา้ร่วมด้วย จากการวิจยัพบว่า การเรียนรู้ขององค์การซึ( งเป็นส่วนหนึ( งของ
ประสิทธิภาพองค์การนัHนมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื(อสาร (ICT Competency) ในดา้นการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร (ICT 
Operation) หากองค์การตอ้งการผลกัดนัการดาํเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร
เพื(อที(จะใหส่้งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

กล่าวโดยสรุป ผูที้(มีอาํนาจในการตดัสินใจหรือมีอาํนาจในการบริหารควรจะพิจารณา
ผลักดันให้เกิดการดําเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสาร แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื( อสารควรจะพยายามและเพิ(มความสามารถของผู ้ใช้ในองค์การที(จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารมาช่วยในการเก็บรวบรวม ประมวลผล วเิคราะห์ และจดัเก็บ
ขอ้มูลหรือสารสนเทศเกี(ยวกบัลูกคา้ การตลาดและการขาย เป็นตน้ โดยเลือกบุคลากรที(มีลกัษณะ
เป็นผูน้าํแบบนวตักรเขา้ร่วมทีมทาํงาน เนื(องจากผูน้าํแบบนวตักรสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูต้าม
สร้างสิ( งที(มีประสิทธิภาพมากยิ(งขึHน (Nicholls, ^_VV; Quick,^__T Quoted in Ogbonna and Harris; 
TUUU: 768)  นอกจากนีH การส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์ารมีการแลกเปลี(ยนหรือแบ่งปันความรู้ใน
องคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ(งความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศซึ( งเป็นความรู้ขององคก์ารและไม่
สามารถเลียนแบบไดจ้ะส่งเสริมให้องค์การมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเป็นผูน้าํตลาดได ้
(Lei at all., 1996: Itami, 1987 Qouted in Tippins and Sohi, 2003: 747-748) 

สาํหรับหน่วยงานอื(น เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถมีส่วนร่วมในการช่วยสนบัสนุนให้
มีการจดัการฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารเพื(อให้บุคคลากรใน
บริษทัมีทกัษะในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารในการดาํเนินงาน หรือการเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรที( เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การ เช่น หากองค์การมี
เป้าหมายสอดคล้องกับการเพิ(มประสิทธิภาพขององค์การในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
แผนกทรัพยากรมนุษยค์วรเลือกบุคคลที(มีลกัษณะความผูน้าํแบบนวตักรเขา้ร่วมทีมงาน 

ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ความแตกต่างทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารระหว่าง
บริษทัที(อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบับริษทัในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมิไดอ้ยูใ่นวตัถุประสงคก์ารวจิยั แต่จากวเิคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งประเภทองคก์าร
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กับความสามารถทางเทคโนโลยี พบว่า ประเภทขององค์การไม่มีผลต่อความสามารถทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสาร ดงันัHนองคก์ารอยูใ่นกลุ่มการเงิน เทคโนโลย ีอุปโภคบริโภค 
ทัH งที( เป็นบริษัทมหาชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถนําแนวความคิดนีH ไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 

5.3  ข้อจํากดังานวจัิยและข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในอนาคต 
 
งานวจิยัครัH งนีH ไดร้วบรวมขอ้มูลจากองคก์ารที(มีความหลากหลายทัHงในมุมมองของประเภท

ธุรกิจและประเภทขององคก์ารที(เป็นบริษทัมหาชนและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลตอบกลับจะเป็นองค์การที(อยู่ในธุรกิจการเงิน เทคโนโลยีและ

อุปโภคบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ( งส่งผลให้งานวิจยัไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม
องคก์ารในกลุ่มธุรกิจอื(นๆ นอกจากนีH กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจอุปโภคบริโภคเท่านัHน ที(มีการกระจายตวั
สอดคล้องกับประชากร แต่กลุ่มเทคโนโลยีมีจาํนวนสัดส่วนของตวัอย่างมากกว่าสัดส่วนของ
ประชากร และกลุ่มการเงินมีจาํนวนสัดส่วนของตวัอยา่งนอ้ยกวา่สัดส่วนของประชากร  

สําหรับงานวิจยัในลกัษณะเดียวกนักบังานวิจยันีH ในอนาคต ควรทาํการวิจยัโดยขยายขนาด
ประชากรให้ครอบคลุมองคก์ารธุรกิจอื(น ๆ ทัHงในส่วนขององคก์ารที(เป็นบริษทัมหาชนและองคก์าร
ที(เป็นบริษทัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มซึ(งจะทาํใหผ้ลการวจิยัสามารถสรุปไดใ้นวงกวา้งขึHน  
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามและการคาํนวณค่าตัวแปร 
 
ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 
2. อาย ุ 

(  ) นอ้ยกวา่ 30 ปี (  ) 31–35 ปี  (  ) 36–40 ปี  (  ) 41–45 ปี 
(  ) 46–50 ปี  (  ) 51–55 ปี  (  ) 56–60 ปี  (  ) มากกวา่ 
60 ปี  

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
  (  ) ปวช/ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
  (  ) ปวส/ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั-นสูง 

(  ) ปริญญาตรี 
  (  ) ปริญญาโท 

(  ) ปริญญาเอก 
(  ) อื1นๆ โปรดระบุ ___________________________ 

4. ประสบการณ์การทาํงาน  __________ ปี 
5. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั __________________________________ 
6. ตาํแหน่งทางวชิาการ __________________________________ 
7. จาํนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   

(  ) ไม่มี  (  ) มี __________ คน 
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ส่วนที� 2 แบบทดสอบด้านวัฒนธรรมองค์การ 

แบบสอบถามดา้นวฒันธรรมองคก์ารจะมีคาํถามทั-งหมด 6 ขอ้ เพื1อตรวจสอบวฒันธรรมปัจจุบนั 

โดยแต่ละขอ้จะมี 4 คาํตอบโดยคะแนนแต่ละคาํตอบเป็นจาํนวนเตม็ และคะแนนรวมของทั-งสี1

คาํตอบจะตอ้งไม่เกิน 100 คะแนน 

ตวัอยา่งเช่น 

เมื1อท่านคิดถึง คุณลกัษณะเด่น ขององคก์ารของท่านในปัจจุบนั ท่านจะใหค้ะแนนกบัขอ้ความ
ต่อไปนี-อยา่งไร หากทั-งสี1ขอ้คะแนนรวมกนัตอ้งไม่เกิน 100 คะแนน 

องคก์ารเปรียบเสมือนสถานที1ส่วนตวัเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ บุคคลากรในองคก์ารมี
ความเอื-อเฟื- อเผื1อแผต่่อกนั 20 

องคก์ารเปรียบเสมือนสถานประกอบการที1มีความเป็นพลวตัสูง บุคคลากรในองคก์าร
พร้อมที1จะนาํเสนอความคิดและยอมรับความเสี1ยง 40 

เป็นองคก์ารที1มุ่งเนน้ผลลพัธ์ ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานใหเ้สร็จเป็นหลกั บุคลากรใน
องคก์ารส่วนใหญ่จะชอบแข่งขนัและพิชิตเป้าหมายใหส้าํเร็จ 10 

องคก์ารเป็นเหมือนสถานที1 ที1มีการควบคุมและมีโครงสร้างชดัเจน มีขั-นตอน กาํกบัดูแล
การทาํงานของบุคคลากรที1ชดัเจน 30 

คะแนนรวม 100 
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1.เมื1อท่านคิดถึง คุณลกัษณะเด่น ขององคก์ารของท่านในปัจจุบนั ท่านจะใหค้ะแนนกบัขอ้ความ
ต่อไปนี-อยา่งไร หากทั-งสี1ขอ้คะแนนรวมกนัตอ้งไม่เกิน 100 คะแนน 

องคก์ารเปรียบเสมือนสถานที1ส่วนบุคคล เป็นเหมือนครอบครัว ขยาย บุคคลากร ต่าง
แสดงความเป็นตวัตนของตวัเองออกมาอยา่งมาก 

 

องคก์ารเปรียบเสมือนสถานประกอบการที1มีความเป็นพลวตัสูง บุคคลากรในองคก์าร
พร้อมที1จะนาํเสนอความคิดและยอมรับความเสี1ยง 

 

เป็นองคก์ารที1มุ่งเนน้ผลลพัธ์เป็นอยา่งมาก ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานให้(แลว้)เสร็จเป็น
หลกั บุคลากรในองคก์าร มุ่งเนน้ไปที1การแข่งขนัและผลสาํเร็จเป็นสาํคญั 

 

องคก์ารเป็นเหมือนสถานที1 ที1ถูกควบคุมและกาํหนดโครงสร้างระเบียบขั-นตอนมกัถูก
นาํมาใชค้วบคุมสิ1งที1บุคลากรปฏิบติั 

 

คะแนนรวม 100 

 

2. เมื1อท่านคิดถึงองคก์ารของท่านเองในปัจจุบนั ในดา้นความเป็นผู้นําในองค์การ ท่านจะให้
คะแนนกบัขอ้ความต่อไปนี-อยา่งไร หากทั-งสี1ขอ้คะแนนรวมกนัตอ้งไม่เกิน 100 คะแนน 

ผูน้าํในองคก์ารโดยทั1วไปแลว้จะเป็นแบบอยา่งของผูน้าํที1จะใหค้าํปรึกษา อาํนวยความ
สะดวก และเอาใจใส่ต่อบุคคลากรในองคก์าร 

 

ผูน้าํในองคก์ารโดยทั1วไปแลว้จะเป็นแบบอยา่งของผูน้าํ ที1มีความเป็น เจา้ของกิจการ มี
นวตักรรมและยอมรับความเสี1ยง 

 

ผูน้าํในองคก์ารโดยทั1วไปจะเป็นแบบอยา่งของผูน้าํที1มีลกัษณะตรงไปตรงมา มีความ
มุ่งมั1น ใหค้วามสาํคญักบัผลลพัธ์เป็นหลกั 

 

ผูน้าํในองคก์ารทั1วไปจะเป็นแบบอยา่งของผูน้าํที1จะคอยช่วยเหลือประสานงาน จดัการสิ1ง
ต่างๆใหท้าํงานไดอ้ยา่งราบรื1นและมีประสิทธิภาพ 

 

คะแนนรวม 100 
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3.เมื1อท่านคิดถึงองคก์ารของท่านเองในปัจจุบนั ในแง่การบริหารบุคลากร ในองคก์ารของท่านใน
ปัจจุบนั ท่านจะใหค้ะแนนกบัขอ้ความต่อไปนี-อยา่งไร หากทั-งสี1ขอ้คะแนนรวมกนัตอ้งไม่เกิน 100 
คะแนน 

รูปแบบการบริหารองคก์ารมีลกัษณะการทาํงานเป็นทีม ยดึความเห็นส่วนรวม และเนน้
การมีส่วนร่วม 

 

รูปแบบการบริหารองคก์ารมีลกัษณะการทาํงานที1 ยอมรับความเสี1ยงของแต่ละบุคคล 
สร้างสรรคน์วตักรรม มีความเป็นอิสระ และมีลกัษณะเฉพาะบุคคล 

 

รูปแบบการบริหารองคก์ารมีลกัษณะสร้างแรงผลกัดนั เพื1อใหเ้กิดการแข่งขนั วางความ
คาดหวงัใหสู้งเพื1อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

รูปแบบการบริหารองคก์ารมีลกัษณะเนน้ความมั1นคงในการจา้งงาน คาดการณ์ได ้
สมานฉนัท ์และความสัมพนัธ์ที1มีเสถียรภาพ 

 

คะแนนรวม 100 

 

4.เมื1อท่านคิดถึงองคก์ารของท่านในปัจจุบนั ในแง่ ความยึดเหนี�ยวในองค์การ  ท่านจะให้
คะแนนกบัขอ้ความต่อไปนี-อยา่งไร หากทั-งสี1ขอ้คะแนนรวมกนัตอ้งไม่เกิน 100 คะแนน 

 

สิ1งยดีเหนี1ยวที1เชื1อมโยงคนในองคก์ารไวคื้อ ความจงรักภกัดีและความไวเ้นื-อเชื1อใจกนั
และกนั ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

 

สิ1งยดึเหนี1ยวที1เชื1อมโยงคนในองคก์ารไวคื้อ ความมุ่งมั1นเพื1อสร้างสรรคแ์ละพฒันา นวติั
กรรมใหค้วามสาํคญักบัเทคโนโลยทีี1ล ํ-าสมยั 

 

สิ1งยดึเหนี1ยวที1เชื1อมโยงคนในองคก์ารไวคื้อ การให้ความสาํคญักบัความสาํเร็จและทาํให้
บรรลุตามเป็นหมาย ความมุ่งมั1น และชยัชนะ(ถือ)เป็นแนวคิดหลกั 

 

สิ1งยดึเหนี1ยวที1เชื1อมโยงคนในองคก์ารไวคื้อ กฏและนโยบายที1เป็นทางการ การดูแลให้
องคก์ารสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งราบรื1นเป็นสิ1งที1สาํคญั 

 

คะแนนรวม 100 

5.เมื1อท่านคิดถึงองคก์ารของท่านในปัจจุบนั ในแง่ การให้ความสําคัญทางยุทธศาสตร์  
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ท่านจะใหค้ะแนนกบัขอ้ความต่อไปนี-อยา่งไร หากทั-งสี1ขอ้คะแนนรวมกนัตอ้งไม่เกิน 100 
คะแนน 

องคก์ารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา บุคคลใหค้วามไวเ้นื-อเชื1อใจสูง เปิดเผย และเนน้การ
มีส่วนร่วม 

 

องคก์ารใหค้วามสาํคญักบัการไดม้าของทรัพยากรและสร้างความทา้ทายใหม่ๆ อีกทั-ง
พยายามใหคุ้ณค่ากบัการทดลองสิ1งใหม่และการคน้หาโอกาสใหม่ๆ 

 

องคก์ารใหค้วามสาํคญักบัการแข่งขนัและความสาํเร็จ การมุ่งตรงไปที1เป้าหมายและเป็นที1
หนึ1งในตลาดเป็นเรื1องที1สาํคญั 

 

องคก์ารใหค้วามสาํคญักบัความคงทนถาวรและความมั1นคง สิ1งที1สาํคญัคือ ประสิทธิภาพ 
มีการควบคุมและการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งราบรื1น 

 

คะแนนรวม 100 

 

6.เมื1อท่านคิดถึงองคก์ารของท่านในปัจจุบนั ในแง่ของปัจจัยแห่งความสําเร็จ ขององคก์าร
ของท่านในปัจจุบนั ท่านจะใหค้ะแนนกบัขอ้ความต่อไปนี-อยา่งไร หากทั-งสี1ขอ้คะแนน
รวมกนัตอ้งไม่เกิน 100 คะแนน 

 

องคก์ารกาํหนดความสาํเร็จบนพื-นฐานของการพฒันาทรัพยาการมนุษย ์การทาํงานเป็น
ทีม ความ ผกูพนัของพนกังาน และความเอาใส่ใจต่อบุคลากร 

 

องคก์ารกาํหนดความสาํเร็จบนพื-นฐานของการมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆและมีความเป็น
เอกลกัษณ์ หรือเป็นผูน้าํดา้นผลิตภณัฑ ์และเป็นผูส้ร้างสรรคสิ์1งใหม่ๆ  

 

องคก์ารกาํหนดความสาํเร็จบนพื-นฐานของการเป็นมีชยัชนะเหนือตลาดและเป็นผูน้าํใน
การแข่งขนั หวัใจสาํคญัคือการเป็นผูน้าํตลาด 

 

องคก์ารกาํหนดความสาํเร็จบนพื-นฐานของประสิทธิภาพ สาํคญัคือ ความสามารถในการ
ส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดต้ามกาํหนด ไดอ้ยา่งราบรื1น ดว้ยตน้ทุนการผลิตตํ1า 

 

คะแนนรวม 100 
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ส่วนที� 3  แบบทดสอบด้านความเป็นผู้นํา 

โดยแต่ละขอ้ จะมีระดบั 5 ระดบัซึ1 งมีความหมายแตกต่างกนัในแต่ละส่วนของขอ้คาํถาม   

 1 2 3 4 5 
สําหรับคําถามข้อ 1 – 18, กรุณาอธิบายพฤติกรรมของคุณในฐานะผู้จัดการ อ้างองิจากสิ�งที�คุณได้

ปฏิบัติจริง ถ้าหากว่าไม่แน่ใจ ให้ตอบจากสิ�งที�คิดว่าใกล้เคียงที�สุด  
5- เห็นดว้ยอยา่งยิ1ง 
4- เห็นดว้ยบางส่วน 
3- เฉยๆ ไม่มีความคิดเห็น 
2- ไม่เห็นดว้ยบางส่วน 
1- ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ1ง 

1 ฉนัแนะนาํใหที้มงานของฉนัมีส่วนร่วมเมื1อจะตอ้งตดัสินใจและพยายาม
ทาํตามสิ1งที1พวกเคา้ไดใ้หแ้นวคิดและขอ้เสนอแนะไว ้

     

2 ไม่มีอะไรสาํคญักวา่การบรรลุเป้าหมายหรืองาน      

3 ฉนัตรวจสอบตารางเวลาอยา่งใกลชิ้ดเพื1อใหแ้น่ใจวา่งานหรือโครงการจะ
เสร็จในเวลาที1กาํหนด 

     

4 ฉนัสนุกกบัการฝึกสอนคนในเรื1องงานหรือกระบวนการใหม่ๆ      

5 งานยิ1งทา้ทายมากเท่าไหร่จะทาํใหฉ้นัสนุกมากขึ-นเท่านั-น      

6 ฉนัแนะนาํใหลู้กนอ้งของฉนัใส่ความสร้างสรรคเ์ขา้ไปในงานของพวก
เขา 

     

7 ฉนัมั1นใจวา่รายละเอียดเป็นสิ1งที1สาํคญัสาํหรับการที1จะทาํงานที1ซบัซอ้น
ใหส้าํเร็จ 

     

8 ฉนัคิดวา่มนัง่ายมากที1จะจดัการกบังานที1ซบัซอ้นหลายๆ งานในเวลา
เดียวกนั 

     

9 ฉนัสนุกกบัการอ่านบทความ หนงัสือและวารสารเกี1ยวกบัการฝึกอบรม 
ความเป็นผูน้าํและจิตวทิยา และไดน้าํสิ1งที1ไดอ่้านไปปฏิบติั 

     

10 ฉนัไม่เคยกงัวลกบัความเสี1ยงที1จะเกิดต่อความสัมพนัธ์เมื1อจะตอ้งแกไ้ข
สิ1งที1ผดิพลาด 
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 1 2 3 4 5 
11 ฉนัจดัการเวลาของฉนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก      

12 ฉนัชอบที1จะอธิบายถึงสิ1งที1ซบัซอ้นและรายละเอียดของงานหรือ
โครงการใหก้บัพนกังานของฉนั 

     

13 การแบ่งโครงงานขนาดใหญ่ใหเ้ป็นงานเล็กๆ เป็นเรื1องถนดัของฉนั      

14 ไม่มีอะไรสาํคญัไปกวา่การสร้างทีมที1ดี      

15 ฉนัสนุกกบัการวเิคราะห์ปัญหา      

16 ฉนัใหเ้คารพต่อขอบเขตส่วนตวัของผูอื้1น      

17 ฉนัมกัจะใหค้าํปรึกษากบัพนกังานของฉนัเพื1อที1จะปรับปรุงสมรรถนะ
และพฤติกรรมการทาํงานของพวกเขา้ 

     

18 ฉนัสนุกกบัการอ่านบทความ หนงัสือและวารสารเกี1ยวกบัการคา้ ที1
เกี1ยวขอ้งอาชีพการงานของฉนัและไดท้ดลองวธิิการใหม่ที1ไดเ้รียนรู้ 
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ส่วนที� 4  แบบทดสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

ใหใ้ชค้วามหมายของระดบัความเห็นต่อไปนี-ในการตอบคาํถาม โดยจะมีระดบัความเห็น 7 ระดบั 

7- เห็นดว้ยอยา่งยิ1ง 
6- เห็นดว้ย 
5- เห็นดว้ยบางในบางครั- ง 
4- เฉยๆ/ ไม่มีความคิดเห็น 
3-ไม่เห็นดว้ยในบางครั- ง 
2- ไม่เห็นดว้ย 
1- ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ1ง 

  1 2 3 4 5 6 7 

 ความรู้ไอที 

1 โดยภาพรวม พนกังานที1ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคของเรามี
ความรู้เมื1อตอ้งการความช่วยเหลือเกี1ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ที1
ใช ้

       

2 บริษทัของเรามีความเชี1ยวชาญดา้นเทคนิคคอมพิวเตอร์ใน
ระดบัสูง 

       

3 เรามีความรู้เกี1ยวกบันวตักรรมคอมพิวเตอร์ที1ใชใ้หม่ๆ เป็นอยา่ง
มาก 

       

4 เรามีความรู้ในการพฒันาและบาํรุงรักษาการสื1อสารทาง
คอมพิวเตอร์ที1ใชเ้ชื1อมโยงกบัลูกคา้ของเรา 

       

 การดําเนินงานด้านไอที 

5 บริษทัของเรามีทกัษะในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล
การตลาดเกี1ยวกบัลูกคา้ของเราผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ 

       

6 เรามกัจะใชป้ระโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์ เพื1อที1จะใชใ้นการ
เขา้ถึงขอ้มูลการตลาดจากฐานขอ้มูลภายนอก 

       

7 เราไดก้าํหนดขั-นตอนในการเก็บรวบรวมสารสนเทศลูกคา้จาก
แหล่งขอ้มูลออนไลน์ 
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  1 2 3 4 5 6 7 

8 เราใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ที1ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้
และตลาด 
 

       

9 เราใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจบ่อยครั- งเมื1อจะตอ้งการ
จดัการขอ้มูลสารสนเทศของลูกคา้ 

       

10 เราพึ1งพาระบบคอมพิวเตอร์ที1ใชจ้ะไดรั้บการจดัเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลเกี1ยวกบัลูกคา้ของเรา 

       

องค์ประกอบของไอที 

11 บริษทัของเรามี แผนก MIS อยา่งเป็นทางการ        

12 บริษทัของเรามีผูจ้ดัการที1มีหนา้ที1หลกัรวมถึงการจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศของเรา 

       

13 ทุกๆปีเราจดัสรรงบประมาณมากจาํนวนหนึ1ง เป็นงบสาํหรับ
ฮาร์ดแวร์เทคโนโลยสีารสนเทศและซอฟตแ์วร์ใหม่ๆ 

       

14 บริษทัของเราสร้างโปรแกรมซอฟตแ์วร์เฉพาะเมื1อจาํเป็นตอ้งใช้
งาน 

       

15 บริษทัสมาชิกของเรามีการเชื1อมโยงกนัโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์        
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ส่วนที� 5 แบบทดสอบด้านประสิทธิภาพองค์การ 

คําชีCแจง ใหใ้ชค้วามหมายของระดบัความเห็นต่อไปนี-ในการตอบคาํถามขอ้ที1 1 – 21 ในคาํถามแต่

ละขอ้จะมีระดบัความเห็น 6 ระดบั โดย [6] หมายถึง เป็นเช่นนั-นเสมอ/เกือบจะตลอดเวลา (Almost 

Always) ไปจนถึง  [1] คือ ไม่เป็นเช่นนั-น/เกือบจะไม่เคย (Almost Never) 

 1 2 3 4 5 6 

ระดับบุคคล 

1. ในองคก์ารของฉนั คนช่วยเหลือซึ1งกนัและกนัเพื1อการเรียนรู้       

2. ในองคก์ารของฉนั คนจะไดรั้บเวลาเพื1อสนบัสนุนการเรียนรู้       

3. ในองคก์ารของฉนั คนจะไดรั้บรางวลัสาํหรับการเรียนรู้       

4. ในองคก์ารของฉนั คนเปิดกวา้งและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอยา่งซื1อสัตย์
ต่อกนั 

      

5. ในองคก์ารของฉนั เมื1อไหร่ก็ตามที1มีคนเสนอมุมมองของพวกเขา 
พวกเขาจะขอความคิดเห็นจากผูอื้1นดว้ย 
 

      

6. ในองคก์ารของฉนั คนจะใหเ้วลาในการสร้างความไวว้างใจซึ1 งกนั
และกนั 
 

      

ระดับทมีหรือกลุ่มสมาชิก 

7. ในองคก์ารของฉนั ทีมหรือกลุ่มสมาชิกมีอิสระในการปรับตวัเขา้กบั
เป้าหมายของพวกเขาตามความตอ้งการ 
 

      

8. ในองคก์รของฉนั ทีมหรือกลุ่มสมาชิกจะทบทวนความคิดของพวก
เขาใหอ้อกมาเป็นผลลพัธ์ดว้ยการอภิปรายหรือสารสนเทศที1เก็บรวม
รวมมา 
 

      

9. ในองคก์ารของฉนั ทีมหรือกลุ่มมีความมั1นใจวา่องคก์ารจะทาํในสิ1ง
ที1พวกเขาแนะนาํ 
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 1 2 3 4 5 6 

 ระดับองค์การ 

10. องคก์ารของฉนัสร้างระบบการวดัช่องวา่งระหวา่งผลการดาํเนินงาน
ในปัจจุบนัและที1คาดหวงั 

      

11. องคก์ารของฉนั สร้างบทเรียนจากสิ1งที1ไดเ้รียนรู้ใหพ้นกังานทุกคน
เขา้ถึงได ้

      

12. องคก์ารของฉนัวดัผลลพัธ์ของเวลาและทรัพยากรที1ใชไ้ปในการ
ฝึกอบรม 

      

13. องคก์ารของฉนัตระหนกัถึงคนเป็นผูริ้เริ1ม       

14. องคก์ารของฉนัจะช่วยใหผู้ค้นสามารถควบคุมทรัพยากรที1พวกเขา
ตอ้งการเพื1อบรรลุผลงานของพวกเขา 

      

15. องคก์ารของฉนัสนบัสนุนพนกังานที1สามารถยอมรับความเสี1ยงที1
จดัการได ้

      

16. องคก์ารของฉนัส่งเสริมใหค้นคิดจากมุมมองกวา้งๆ       

17. องคก์ารของฉนัทาํงานร่วมกบัชุมชนที1อยูภ่ายนอกเพื1อตอบสนอง
ความตอ้งการของทั-งสองฝ่าย 

      

18. องคก์ารของฉนัส่งเสริมใหค้นไดค้าํตอบจากทั1วทั-งองคก์รเมื1อการ
แกปั้ญหา 

      

19. ในองคก์ารของฉนั ผูน้าํใหค้าํปรึกษาและโคช้ผูที้1อยูใ่นความ
รับผดิชอบ 

      

20. ในองคก์ารของฉนั ผูน้าํมองหาโอกาสที1จะเรียนรู้อยา่งต่อเนื1อง       

21. ในองคก์ารของฉนั ผูน้าํแน่ใจวา่การกระทาํขององคก์ารมีความ
สอดคลอ้งกบัคุณค่าขององคก์าร 
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การวดัผลสมรรถนะขององค์การ 

สาํหรับขอ้ 22 – 33 จะเป็นแบบสอบถามเกี1ยวกบัสมรรถนะขององคก์าร  โดยแต่ละขอ้จะใหคุ้ณให้
คะแนนวา่ขอ้ความใดตรงกบัองคก์ารของคุณในปัจจุบนัเมื1อเปรียบเทียบกบัปีที1ผา่นมา  ไม่มีคาํตอบ
ถูกหรือผดิเราตอ้งการทราบถึงการรับรู้ของคุณต่อเรื1องนี- เท่านั-น ถา้หากวา่ประโยคนั-นเป็นจริง ให้
ทาํเครื1องหมาย x ที1ช่องหมายเลข [5]  และทาํเครื1องหมาย x ที1ช่องหมายเลข [2] ถา้ไม่เป็นจริง 
  1 2 3 4 5 6 

22. ในองคก์ารของฉนั ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา่ปีที1ผา่นมา       

23. ในองคก์ารของฉนั ผลผลิตเฉลี1ยต่อพนกังานมากกวา่ปีที1ผา่นมา       

24. ในองคก์ารของฉนั ใชเ้วลาในการนาํสินคา้และบริการเขา้สู่ตลาด
นอ้ยกวา่ปีที1ผา่นมา 

      

25. ในองคก์ารของฉนั ใชเ้วลาตอบกลบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ดีกวา่ปีที1
ผา่นมา 

      

26. ในองคก์ารของฉนั มีส่วนแบ่งการตลาดมากกวา่ปีที1ผา่นมา       

27. ในองคก์ารของฉนั มีค่าใชจ่้ายต่อการทาํธุรกรรมทางธุรกิจที1มีค่า
นอ้ยกวา่ปีที1ผา่นมา 

      

28. ในองคก์ารของฉนั สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ดีกวา่ปีที1ผา่นมา       

29 ในองคก์ารของฉนั มีจาํนวนขอ้เสนอแนะที1ไดด้าํเนินการแลว้มี
มากกวา่ปีที1ผา่นมา 

      

30. ในองคก์ารของฉนั มีจาํนวนของผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่มากกวา่
ปีที1ผา่นมา 

      

31. ในองคก์ารของฉนั มี เปอร์เซนตข์องแรงงานที1มีทกัษะเทียบกบั
จาํนวนแรงงานทั-งหมดมากกวา่ปีที1ผา่นมา 

      

32. ในองคก์ารของฉนั มีเปอร์เซนตข์องค่าใชจ่้ายทั-งหมดที1ทุ่มเทใหก้บั
เทคโนโลยแีละการประมวลผลขอ้มูลที1มีมากขึ-นกวา่ปีที1ผา่นมา 

      

33. ในองคก์ารของฉนั มีการเพิ1มขึ-นของจาํนวนของบุคคลเรียนรู้ทกัษะ
ใหม่มากกวา่ปีที1ผา่นมา 

      

 

  



80 
 

ภาคผนวก ข. 

ผลการทดสอบเครื�องมือวจัิย 
 

Reliability (Cronbach’s Alpha) 

Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 20 100.00 
 Excluded 0 .00 
 Total 20 100.00 
 
Reliability Statistics 
 

Topic Cronbach's Alpha N of Items 
แบบทดสอบดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

Clan 
Adhocracy 
Market 
Hierarchy 

 
.77 
.71 
.72 
.77 

 
6 
6 
6 
6 

แบบทดสอบดา้นลกัษณะความเป็นผูน้าํ .95 60 
แบบทดสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื1อสาร .93 15 
แบบทดสอบดา้นประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการ
เรียนรู้และการเติบโต 

.93 33 
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ภาคผนวก ค. 

รายละเอยีดผลการวเิคราะห์การถดถอยจากโปรแกรม SPSS 
 

ตาราง A1:  รายละเอียดผลการวเิคราะห์ถอดถอยสาํหรับสมมุติฐานงานวจิยัขอ้ที1 1 และ 2 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.}~) POUT(.�}) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 

  /METHOD=STEPWISE วฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะความเป็นผูน้าํ 

 
Warnings 

No variables were entered into the equation. 
 

หมายเหตุ:  Dependent Variable: ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร  
     Independent Variable: วฒันธรรมองคก์าร, ลกัษณะความเป็นผูน้าํ 

 
สาํหรับการวิเคราะห์สมมติฐานที1 1 และ 2 นั-น ไม่ปรากฏตารางผลการวิเคราะห์ เนื1องจากตวัแปร
วฒันธรรมองคก์ารและลกัษณะความเป็นผูน้าํไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัทางสถิติต่อความสามารถ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 
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ตาราง A2:  ค่า Pearson Correlation สาํหรับตวัแปรในสมมติฐานที1 1 และ 2 
 

 

ความสามารถทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื1อสาร วฒันธรรมองคก์าร 

ลกัษณะ
ความเป็น

ผูน้าํ 
ความสามารถทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื1อสาร 

Pearson Correlation 1 .136 .273 
Sig. (2-tailed)  .459 .131 
N 32 32 32 

วฒันธรรมองคก์าร Pearson Correlation .136 1 .133 
Sig. (2-tailed) .459  .470 
N 32 32 32 

ลกัษณะความเป็นผูน้าํ Pearson Correlation .273 .133 1 
Sig. (2-tailed) .131 .470  
N 32 32 32 
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ตาราง A3:  รายละเอียดผลการวเิคราะห์ถอดถอยสาํหรับสมมุติฐานงานวจิยัขอ้ที1 3 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.}~) POUT(.�}) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
  /METHOD=STEPWISE ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร. 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 ความสามารถทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื1อสาร 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 
>= .100). 

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .460a .211 .185 .42400 
 
หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 
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ตาราง A3:  (ต่อ) 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.446 1 1.446 8.046 .008b 

Residual 5.393 30 .180   
Total 6.840 31    

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                 b. Predictors: (Constant), ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.139 .731  2.925 .007 

ความสามารถทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื1อสาร 

.386 .136 .460 2.837 .008 

 
หมายเหตุ:  a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
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ตารางรายละเอยีดผลการวเิคราะห์ถอดถอยเพิ�มเติม 

ตาราง B1:  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของลกัษณะความเป็นผูน้าํต่อประสิทธิภาพขององคก์าร
ในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.}~) POUT(.�}) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

  /METHOD=STEPWISE ผูน้าํแบบนวตักร 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 
ผูน้าํแบบนวตักร . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .679a .461 .443 .35063 

 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), ผูน้าํแบบนวตักร 
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ตาราง B1:  (ต่อ) 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.151 1 3.151 25.634 .000b 

Residual 3.688 30 .123   
Total 6.840 31    

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                  b. Predictors: (Constant), ผูน้าํแบบนวตักร 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .352 .763  .462 .648 

ผูน้าํแบบนวตักร .990 .196 .679 5.063 .000 
 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
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ตาราง B1:  (ต่อ) 
 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 ผูน้าํแบบพี1เลี-ยง -.057b -.060 .953 -.011 .021 
ผูน้าํแบบอาํนวยความสะดวก -.174b -.346 .732 -.064 .073 
ผูน้าํแบบผูต้รวจสอบ -.035b -.086 .932 -.016 .112 
ผูน้าํแบบผูป้ระสานงาน .101b .354 .726 .066 .227 
ผูน้าํแบบผูส้ั1งการ .108b .362 .720 .067 .210 
ผูน้าํแบบผูผ้ลิต .067b .149 .882 .028 .092 
ผูน้าํแบบโบรกเกอร์ -.072b -.114 .910 -.021 .047 

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                  b. Predictors in the Model: (Constant), ผูน้าํแบบนวตักร 
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ตาราง B2:  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยของความสามารถทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื1อสารต่อประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และ 
การเติบโต 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.}~) POUT(.�}) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

  /METHOD=STEPWISE การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 
การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื1อสาร 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-
to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .431a .186 .159 .43078 
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 
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ตาราง B2:  (ต่อ) 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.273 1 1.273 6.857 .014b 

Residual 5.567 30 .186   
Total 6.840 31    

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                  b. Predictors: (Constant), การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.361 .707  3.339 .002 

การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื1อสาร 

.353 .135 .431 2.619 .014 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
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ตาราง B2:  (ต่อ) 
 

Excluded Variablesa 

Model 
Beta 

In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื1อสาร 

.164b .733 .470 .135 .549 

องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

.225b 1.200 .240 .217 .762 

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

b. Predictors in the Model: (Constant), การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื1อสาร 
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ตาราง B3:  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรสนบัสนุนการ

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื1อสารมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.}~) POUT(.�}) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

  /METHOD=STEPWISE การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร InnovatorICT 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
InnovatorICT . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 
>= .100). 

2 ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื1อสาร 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 
>= .100). 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
InnovatorICT = ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร x ผูน้าํแบบ
นวตักร 
 

  



92 
 
ตาราง B3:  (ต่อ) 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .700a .490 .473 .34100 
2 .745b .554 .524 .32420 
 
หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), InnovatorICT 
                  b. Predictors: (Constant), InnovatorICT, ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื1อสาร 
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ตาราง B3:  (ต่อ) 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.351 1 3.351 28.821 .000b 

Residual 3.488 30 .116   
Total 6.840 31    

2 Regression 3.792 2 1.896 18.037 .000c 
Residual 3.048 29 .105   
Total 6.840 31    

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                  b. Predictors: (Constant), InnovatorICT 
                  c. Predictors: (Constant), InnovatorICT, ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื1อสาร 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.927 .428  4.502 .000 

InnovatorICT .109 .020 .700 5.368 .000 
2 (Constant) 2.756 .574  4.800 .000 

InnovatorICT .173 .037 1.107 4.724 .000 
ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื1อสาร 

-.402 .197 -.480 -2.047 .050 

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
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ตาราง B3:  (ต่อ) 
 

Excluded Variablesa 

Model 
Beta 

In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื1อสาร 

-.480b -2.047 .050 -.355 .280 

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                  b. Predictors in the Model: (Constant), InnovatorICT 
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ตาราง B4:  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบนวตักรสนบัสนุนการ

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื1อสารดา้นการใชง้านมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพขององคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.}~) POUT(.�}) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
  /METHOD=STEPWISE การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร ผูน้าํแบบ

นวตักร 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 
ผูน้าํแบบนวตักร . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 การดาํเนินการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื1อสาร 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
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ตาราง B4:  (ต่อ) 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .679a .461 .443 .35063 
2 .743b .551 .520 .32530 
 
หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), ผูน้าํแบบนวตักร 
                  b. Predictors: (Constant), ผูน้าํแบบนวตักร, การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื1อสาร 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.151 1 3.151 25.634 .000b 

Residual 3.688 30 .123   
Total 6.840 31    

2 Regression 3.771 2 1.885 17.817 .000c 
Residual 3.069 29 .106   
Total 6.840 31    

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                  b. Predictors: (Constant), ผูน้าํแบบนวตักร 
                  c. Predictors: (Constant), ผูน้าํแบบนวตักร, การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื1อสาร 
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ตาราง B4:  (ต่อ) 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .352 .763  .462 .648 

ผูน้าํแบบนวตักร .990 .196 .679 5.063 .000 
2 (Constant) -.608 .812  -.750 .460 

ผูน้าํแบบนวตักร .900 .185 .617 4.859 .000 
การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื1อสาร 

.251 .104 .307 2.419 .022 

 
หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 

 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity  
Statistics 
Tolerance 

1 การดาํเนินการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื1อสาร 

.307b 2.419 .022 .410 .960 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพองคก์ารในมุมของการเรียนรู้และการเติบโต 
                  b. Predictors in the Model: (Constant), Innovator 
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